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Prometheus

 

nyomda, Szeged.

 



Az

 

emberi

 

közösségek

 

közül

 

a

 

város

 

az,

 

amely

 

csalódásig

 

olyan, mint

 

az

 

élő

 

szerve-

 

zet. Ennek

 

oka, hogy

 

a

 

városnak

 

fizikai

 

és

 

lelki

 

jelenségei

 

és

 

törvényei

 

vannak. Emberi

 

és

 

városi

 

szervezet

 

annyiban

 

is

 

hasonlatosak,

 

mert

 

annál

 

is, ennél

 

is

 

a

 

lélek

 

mozgatja

 

a

 

fizikumot, viszont

 

ez

 

utóbbinak

 

az

 

állapota

 

befolyásolja

 

a

 

lélek

 

működését. Ez

 

a

 

két

 

té-

 

nyező

 

mindkét

 

organizmusnál

 

erős

 

és

 

ál-

 

landó

 

kölcsönhatással

 

van

 

egymásra. Ha

 

Kassából

 

kiszippantanák

 

hetvenezer

 

lako-

 

sát, nem

 

lenne

 

többé

 

város, hanem

 

–

 

bár

 

modern

 

alakban

 

–

 

olyan

 

muzeális

 

érték,

 

mint

 

az

 

agyag

 

alól

 

feltárt

 

babilon-asszir

 

vá-

 

rosok. Népe

 

meg

 

város

 

hijján

 

talaját

 

vesz-

 

tett

 

s

 

ősidőkre

 

emlékeztető

 

szervezetlen

 

horda

 

lenne. Hogy

 

a

 

város

 

fizikumában

 

a

 

lakosság

 

tartja

 

a

 

lelket, erre

 

csattanó

 

bizo-

 

nyítékok

 

a

 

katasztrófák

 

által

 

megsemmisü-

 

lésre

 

itélt

 

városok, melyeket

 

a

 

polgárság

 

közösségi

 

lelke

 

teremtett

 

újjá. Viszont

 

úgy

 

a

 

múltban, mint

 

a

 

jelenben

 

arra

 

is

 

vannak

 

esetek, hogy

 

a

 

romlott

 

közszellem

 

tönkre

 

juttatja

 

a

 

várost. A

 

város

 

viruló

 

fizikuma

 

életörömmel

 

boldogítja, mig

 

a

 

senyvedő

 

el-

 

csüggeszti

 

a

 

lakosság

 

lelkét.
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színpadán emberi komédiák és tragédiák 

játszódnak le s ennek a színpadnak a ku- 

lisszái a városok. A kulisszák maguk is 

mozognak; hol előtérbe nyomulnak, hol hát- 
térbe kerülnek; hol a dicsőség tüzében ra- 

gyognak (Velence a negyedik keresztes há- 

borútól a törökök előnyomulásáig, illetőleg 

Amerika fölfedezéséig), hol a mulandóság 

hamuja hull rájuk (Velence a 18. század 

kezdetétől fogva); majd óriássá növeked- 

nek (Róma a császárok fénykorában), majd 

pedig eltörpülnek (Róma a birodalom ket- 

téosztásától a renaissance-ig) s esetleg be- 

lezuhannak a sülyesztőbe (Ninive, Asszí- 

ria fővárosa). 

A város fontosságát részben fizikai és 
lelki jelenségei domborítják ki, részint az 

a körülmény, hogy a városok nagyszámú 

embert, sőt magát a nemzetet s bizonyos 
viszonylatokban az egész világot érdeklik. 

Amidőn az emberiség a városok jelentősé- 

gének tudatára ébredt, nemcsak leíróan, 

hanem elméletileg is kezdett a várossal fog- 

lalkozni. Jogi, technikai, orvosi, gazdasági 

s bölcsészeti tudományok szempontjai ta- 

lálkoztak az idevonatkozó tanulmányokban. 

Ezeknek a nézőpontoknak az összesürüsö- 

dése, mondhatnók vegyi hatása keletkez- 

tette a modern várostudományt. Ennek a 

fiatal tudománynak a problémái – különö- 

sen a világháború után – abba az élen járó 
sorba nyomulnak, hol a politika, a társada- 

lom s a közgazdaság égető és fájó kérdései 

okoznak fejtöréseket a gyakorlat és az el- 

mélet embereinek. 

A haladó élet szakadatlanul bővíti a 

várostudomány tárgykörét s olyan kérdése- 

ket is odautal, amelyekről az előző nemze- 
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déknek sejtelme sem lehetett. Irodalma 

szinte árvízszerüen dagad s joggal igényt 

tart a legfelsőbb iskolák tanszékeire is. 

A városra vonatkozó gyakorlati ismerete- 
ket és elméleti tanokat a tárgyalás meg- 

könnyítése okából három fogalom alá lehet 

csoportosítani. Ezek a város biológiája, pszi- 

chológiája és pathologiája. Az első a város 

keletkezésével, alakbeli viszonyaival és élet- 

jelenségeivel foglalkozik, a másik a vallási, 

szellemi, erkölcsi, társadalmi, politikai élet 

nyilvánulásairól ad számot s a harmadik 

a város betegségeinek okait, jelenségeit s 

a betegség által létrehozott elváltozásokat 

kutatja. 

A város története. 

Szerteágazók a város keletkezésére vo- 
natkozó vélemények. Az egyik a védelmet 

hozza fel okul, a másik a közlekedési alkal- 

masságot, a többi a kereskedelmet, a feje- 

delmi, a főpapi, a főúri székhelyet, a vallás- 

beli tevékenység végezhetését, a nyerster- 

mékek bőségét stb. Bár ezek a hatótényezők 

magukban is létrehozhatnak várost, abban 

rendszerint több ilyen ok működik közre. 
Cholnoky Jenő szerint a városok eredettől 

fogva  a politikai hatalom várai, a vallás 

templomai, a társadalmi vonzás fórumai és 

a   gazdasági anyagcsere   vásárterei körül 

alakulnak. 

Mindén valószínűség szerint úgy léte- 

sültek a lakott helyek, hogy a primitív 

emberek a természet mostohasága és a vad- 

állatok támadásai ellen magukat megvé- 

dendő, barlangokba vagy vizek fölé emelt 
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cölöpépítményekbe húzódtak. Mikor aztán 

sokasodtak és különösen fémekből fegy- 

vert tudtak kovácsolni, telepeik is megbő- 

vültek s több telep vagy önként vagy pa- 
rancsszóra összeolvadt. Ezek a telepek leg- 

inkább ott fejlődtek, ahol szárazföldi- és 

viziutak lehetővé tették a közlekedést, 

vagy pedig a tenger partján, mely a védel- 

men kívül élelmet is nyújtott. Több ember 

együttéléséből önként következett, hogy az 

élelem, lakás és ruházat elsődleges szük- 

ségletein túl egyéb igények is támadtak, 

amelyek kézművességet hívtak életre, míg 

az utak révén megindult a javak kicseré- 

lődése. A telep élére a család vagy törzs 

öreg férfia személyében vezető került. A 
vezetést gyakorlati okok állandósították. Év- 

ezredek múlásával a Vénekből lettek a fő- 

papok, a fejedelmek s a hadvezérek. Rend- 

szerint mindhárom tisztséget egy erős ma- 

rok ragadta magához. Az istenség közvetí- 

tői s a hatalom birtokosai maguknak tá- 

gabb és erősebb hajlékot emeltettek, a kö- 

zösség ügyeinek intézésére tisztviselőket, 

szolgákat alkalmaztak, az élet- és vagyon- 

biztonság védelmére harcosokat s rabszol- 

gákat tartottak, a földművelést, ipart, ke- 
reskedelmet, sőt a művészeteket is felvirá- 

goztatták. Mindennek következményéül a 

népességében megszaporodott, sőt társa- 

dalmi osztályokra is elkülönülő telep élesen 

elvált a nomád világtól. Végül az együttélő 

s így egymásrautalt lakosok köz- s magán- 

viszonyai is bizonyos szabályozást igényel- 

tek; a vallási parancsok3 az elődöktől örö- 

költ szokások tiszteletbentartása s a kőre, 

fára, ércre rótt rendelkezések révén kicsi- 

rázott a jogélet. Az ős a Babylonia királyá- 
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nak, Hammurabinak négyezer évvel ezelőtt 

kőre metszett s magánjogokra, bűn- 

cselekményekre stb. vonatkozó törvény- 

könyve, azután a mózesi Tízparancsolat, 
majd a görög behatású s 12 táblára írott ró- 

mai jog, mely a birodalommal lépést tartó 

kifejlődöttségében Verbőczynkre is hatott 

s .Németországban 1900-ig élt, mint pan- 

dekta jog. 

Közismert, hogy az emberiség önkén- 

telenül is követi a nap járását. Az Ázsiában 

ringott bölcső már a történelem előtti idők- 

ben Nyugat felé csordult ki; később is on- 

nan hömpölygött a népek vándorlása: a hun, 

az avar, a magyar, a tatár, a török s az 

arab hódítás. Ez a Nyugatra való tolódás 
ma sem szűnt meg. Közép-Európa sze- 

rencsére a magyarság is Szent István óta – 

arccal Nyugat felé van fordulva, mig Nyu- 

gat-Európa Észak-Amerika felé tekint. Ez- 

zel szemben a modern Nyugatról szinte 

ösztönszerű védekezésül a technika szege- 

ződik Kelet felé. 

Az ókor városaival, mint a további ko- 

rok kultúrájának alapvetőivel részleteseb- 
ben kell foglalkozni.3 

Elő-Ázsiában, Kis-Ázsiában, Afrikában s Euró- 

pában a Földközi-tenger melletti s az azokkal szom- 

szédos területeken alakultak történelmi nevezetes- 

ségű városok. A régészeti ásatások azt látszanak bi- 

zonyítani, hogy a keresztény időszámítás előtt már 

öt-hatezer évvel Mezopotámia, a Tigris és Eufrát 

közti síkság volt a városodási folyamat első szín- 

tere.  A  folyó torkolatánál feküdt a  sumér Eridu 

 

3
 A Tabula Peutingeriana és H. Kiepert At- 

lasz antiquus, Berlin, 1867. térképe nyomán. 
4
 Dávid Antal. Bábel és Assur. 1926. 
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tőle északra Ur, Ábrahám szülővárosa, továbbá 

Uruk, a Gilgamesz-eposz főhősének székvárosa,, 

majd Suruppak, mely »már régi volt, mikor az is- 

tenek elhatározták, hogy vízözönt támasztanak«. 

Lagas romjai őrizték meg a sumér kultúra és mű- 

vészet leggyönyörűbb emlékeit. Végül Nippur, ahol 

később Bél istennek szentélyt, a királynak székhe- 

lyet s a papoknak könyvtárral fölszerelt iskolát 

építettek. Ugyanis ez a csatornázás folytán rend- 

kívül termékeny terület korán felkeltette a sémi fa- 

jú népek: az akkádok, az amurriták, az asszírok 

stb. bírvágyát. így keletkezett Babylonia. Hasonne- 

vű fővárosát vastagfalú királyi palota, a nyolceme- 

letes Bábel torony és Szemirámisz függőkertje,  

egy lépcsőzetes, terraszos építmény ékítette. Szu- 

za város törmelékei közt találták meg Hammurabi 

király törvénykönyvét. Baby Iont a tőle északra eső 

asszírok hódították meg. Városuk, a gazdag Ninive 

őrizte a világ legrégibb könyvtárát. Szargon város 

falai és kapui bikaszobrokkal voltak ékesítve. A 

babilon-asszir művészet fejlettségéről nemcsak épí- 

tészete, hanem arannyal, ezüsttel, bronzzal, elefánt- 

csonttal dolgozó iparművészete is tanúskodik. A 

csillagászatban alapvető munkát végeztek. Ékírás- 

sal rögzítették meg gondolataikat; megfejtésük iga- 

zolta az ó-testamentum földrajzi és történeti ada- 

tait. – Óperzsiának a Dárius és Xerxes palotáival 

díszített Persepolis volt a fővárosa, azonban a ki- 

rályok Szuzában is fényes udvart tartottak. Baktria 

nevű tartományuk fővárosa volt a Herodotos ál- 

tal is említett Baktra, jelenben Balch, később az 

arab tudomány és művészet központja. A perzsák 

színes zománcburkolatokat, ezüst edényeket, se- 

lyemszöveteket készítettek; majd a kerámia, a sző- 

nyegszövés   és   a   miniatűrfestészet   terén   alkottak 

 

5
 Napjainkban   Sauvage   francia   építész   stílus- 

törekvése  feltámasztotta. 
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maradandó becsű tárgyakat. Mágusaik a papi hiva- 

táson kívül gyógyítással s bűvészkedéssel foglal- 

koztak. Irodalmuk korán fejlett; elég legyen csak a 

Sahnamet, Firduszi költeményeit, a Gulisztánt s a 

Hafiz verseit említeni. – Nagy Sándornak a per- 

zsák elleni hadjáratában résztvevő Seleukos Nika- 

nor az előbbinek ázsiai hódításain lett király s biro- 

dalma határát egész a Gangeszig kitolta és a ke- 

reskedelmi gócponttá fejlődött Seleukiát és Antio- 

chiát alapította. – A Kaspi tenger melletti médek- 

nek jeles városai voltak az aranyozott várral ékes 

Ekbatana, Aspanada, ma Iszpahán sokezer palotá- 

val és karavánszerájjal s Bagistane a csiszolt szik- 

lafallal, melyen dombormű és óperzsa felirat hir- 

deti Dárius király győzelmét. – A velük szomszé- 

dos parthusoknak Ptolomaeus alexandriai csillagász 

és földrajzíró szerint huszonöt nagy városuk volt, 

a legnagyobbat Hekatonpylosnak, százkapusnak hív- 

ták. – A szír parton letelepedett feniciaiknak 

ugyancsak évezredekkel Krisztus előtt létesültek 

Beerot, ma Beirut, Szidon, Tirus nevű városai. Mint 

az ókor legélelmesebb és legmerészebb kereskedői 

nemcsak Ázsia, Afrika s a Földközi-tenger népei 

közt bonyolítottak le cserekereskedelmet, hanem 

fölhatoltak Britanniáig s borostyánért a Keleti-ten- 

gerig. Ők közvetítették az ismereteket (betűk hasz- 

nálata), a műipart (üveg, biborfestés). Gyarmato- 

kat alapitottak: Gadert (Cadix), Uticát, Carthagót 

és a mai Marseille ősét. – Az arameusok föld- 

jén, Szíriában, az Antilibanon lábánál a termékeny- 

ségénél fogva »paradicsom kertjének« elnevezett 

síkságon fekvő Damaszkus többször volt különböző 

királyok székhelye. Keresztező útjai fontos keres- 

kedőhellyé avatták. Acélpengéje, selyem damaszt- 

szövete, rózsaolaja versenytárs nélkül állott. – A 

Szíriától délre eső Palesztinában, a bibliai Szent- 

földön Dávid zsidó király Jeruzsálemet tette szék- 

helyévé. Fia Salamon építtette a templomot, a kirá- 
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lyi palotát, a város falát. Kr. után 70-ben Titus a 

népes várost bevette, lakóit szétszórta. A Krisztus 

sírját magába foglaló első templomot nagy Kon- 

stantin építtette. Váltakozó sorsa rendjén a 12. 

században keresztény királyság volt. Címét II. And- 

rás óta a magyar királyok is viselik. Ma minden 

vallásnak megszentelt helye. Rajta kívül még ezek 

voltak a Krisztus idejebeli nevezetesebb városok: 

Jerikó, Hebron, Caezarea (Jeruzsálem kikötővá- 

rosa), Betlehem (Jézus születési helye), Emmaus, 

Samaria, Szichem, Kapernaum, Tiberias, Názáret, 

Kana, Gadara stb. – Szíriától keletre egy pálma- 

fás oázis közepén feküdt Palmyra, a Közép-Ázsiá- 

val folyó kereskedés karavánállomása. Fejedelmé- 

nek, Zenóbiának sorsa példázza történetét. A nagy- 

raravágyó asszony le akarta rázni a rómaiak szö- 

vetségét. Csatavesztés után fogolyként kellett Ró- 

mában a diadalszekér előtt lépkednie s kicsiny 

faluban morzsolta le életét. Híres városa elpusztult 

s ma mint igénytelen helység szerénykedik a haj- 

dani dicsőség romjain. – Arábiának a szomszédok- 

kal állandóan hadakozó törzsei egységes államot 

nem alkottak ugyan, azonban a karavánkereskedés 

révén Petra jelentős városukká fejlődött. Arab for- 

dítás tette ismertté az ind forrásra visszavezethető 

perzsa meséket, az Ezeregyéjszakát. – Kis-Ázsiá- 

ban a különböző népek állandó küzdelmei miatt 

tartós életű birodalom nem alakulhatott. Városai az 

őskereszténység idején is jelentős szerepet játszot- 
tak. A vagyonos kereskedő lidek utolsó királya 

Krőzus, Sardesben halmozta föl mesés kincseit. 

Ephezusban, Artemis templomát Herostratos gyúj- 

totta fel. – A frigek Kizikos városa középületein 

kívül liliomból készült arckenőcséről volt híres. – 

A miziai Pergamonban a tudomány és művészet 

kedvelő Attalidák színházat, gymnasiumot, könyv- 

tárat létesítettek. Az egyiptomiak a papyrust mo- 

nopolizálván,   itt   kezdték   az   íróhártyát   pergament 
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néven alkalmazni. Niceát a keresztény hitvallást 

megállapító zsinata tette emlékezetessé. – A bithy- 

nusok a Boszporusz déli végén Kalcedont alapí- 

tották;   ma   Konstantinápoly    tengerparti   külvárosa. 

— A műkincseket gyűjtő Mithridatesek pontusi tar- 

tományának Kerasus városából került a cseresz- 

nye (latinul: cerasus) Rómába. Dardanos a Dar- 

danelláknak adott nevet. – A galata néven sze- 

replő és elgörögösödött kelták Ankyra (Ankara) vá- 

rosa ma a török birodalom fővárosa; Gordium ne- 

vét a Nagy Sándor feloldozta csomó mondája örö- 

kítette meg. – Kilikia fővárosa Tarzus Pál apos- 

tol születési helye; bölcsészeti iskola működött ben- 

ne. – Troas vidékének fővárosa Trója, a Homé- 

ros Iliásából ismert háború színhelye. – Kariá- 

nak városai Knidos az Aphrodité-kultusz központ- 

ja volt; Halikarnassos őrizte Mausolos király sír- 

emlékét; Miletis több görög bölcs író születési 
helye. – Az eolok alapította Szmirnát a kereskede- 

lem  tette  gazdaggá és  széppé.  Szőnyege világcikk. 

— Kappadokia a cirkuszi lovak szállítója; fővá- 

rosa Mazaka. – Pizidia városainak romjai görög- 

római műveltségről tanúskodnak. – Likiának a ró- 

mai hódítás idején huszonhárom városa volt szövet- 

ségben. – A később Spanyolországba vándorolt 

ibérek földjéből Georgia lett. Hajdan Harmosika, 

most a kereskedelmi utak metszőpontján lévő Tif- 

lisz a fővárosa. – A Kaspi tenger melletti Atro- 

patenének Gazaka és Uera, végül Armeniának Tig- 

ranokerta és Artaxata voltak a fővárosai. 

A Tigris és az Eufrátesz öntözte vidékhez ha- 

sonlóan az élelem, a víz s az építőanyag bősége 

településre, városalapításra jelölte ki Egyiptomot 

is a Nílus alsó folyásánál. Dinasztiái nagy templom, 

és piramis építők. Alattuk a városok egész sora: 

Memphis, Sais, Theba, Luxor s a Vörös tenger 

partján az indiai út állomásaként Berenike kelet- 

kezett. Ma romhalmazok. – A tőle délre eső Etio- 
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pia műveltségi fokát városai bizonyítják. Napatában, 

a régi fővárosban, ahol a templomokat sziklába 

vágták, a papok ragadták magukhoz a hatalmat, a 

királyok versenytársul Meroet építették. Az Egyip- 

tommal folytatott küzdelmük egy epizódját Verdi- 

nek a suezi csatorna megnyitására szerzett Aida c. 

operája örökítette meg.
6
 – Az orvosairól híres 

Kirene város adott nevet annak a tartománynak, 

amelyik Egyiptomtól nyugatra a Földközi tenger 

partján terült el. A görög hitrege ide helyezte a 

Hesperidák kertjét. – Innen nyugatra esik Car- 

thago s végül Mauretaniának Tingis nevű (ma Tan- 

ger)   fővárosa. 

A Balkán félsziget legészakibb részén a hajós 

és kalóz illírek és dalmátok telepedtek meg. Jele- 

sebb városai Senia (Zengg), Idára (Zára), Scodra 

(Skutari) voltak. – Az albánok fővárosa Albano- 

polis néven szerepelt. – Tőlük délre feküdt Epi- 
rus» Dodona híres jóshellyel. – Ugyancsak az 

északi területeket ülték meg a thrákok s a make- 

dónok. Az előbbiek jelesebb városai Abdera, mely 

a korlátolt kisvárosaisságnak lett a névadója,
7
 to- 

vábbá a Boszporusz partján Byzantion, a mai Kon- 

stantinápoly. Sorsuk idővel a makedónéhoz fűző- 

dött, kiknek királyai a görög műveltségű Fülöp s 

különösen fia Nagy Sándor világbirodalmat terem- 

tettek.
8
   Városalapításaik:   Thessaloniki,   ma   Szalo- 

 
6
 A zeneszerzők előszeretettel nyúlnak a zabo- 

látlan keleti vértől lüktető témákhoz. Ilyenek a  

többek közt Meyerbeer: Az afrikai nő, Goldmark: 

Sába királynője, Saint-Saens: Sámson és Delila, 

Strauss Richárd: Salome és Elbert Imre Tamora c. 

operája. 
7
 Ch. M. Wieland: Die Abderiten c. regénye 

görög környezetben pellengérezi ki a biberachi és 

mannheimi   nyárspolgárságot. 
8
 Alakját számos monda övezi. Az első ma- 

gyar   könyvet   róla   a   16.   század   második   felében 
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niki, Philippi, melyet Brutusnak és Cassiusnak 

Kr. e. 42-ben a triumvirekkel vívott csatája tett 

történelmileg nevezetessé
9
 és Egyiptomban a ma is 

virágzó Alexandria. Phárosi világítótornya a vi- 

lág csodája volt; könyvtárában Caesar idejében 

kilencszázezer könyvtekercset őriztek. Amaz rég 

kialudt, emez rég elhamvadt. – Az Elő-Ázsiában 

hajnalodó s az Égei-tenger mellékén meghonosodó 

kultúra Mikéné városban érte el a tetőpontját. Az 

északról benyomuló görög pásztorok ennek a rom- 

jait ülték meg s alapították idő jártával városaikat: 

Athént, Spártát, Korinthost, Thébát, Sámost, Ar- 

gost, Farsalost, Megarat, Messenét, Miletost stb. 

Az ország sajátos szárazföldi és vízi tagozódá- 

sa következtében nem alakult ki görög államegy- 

ség, hanem a városállamok a hegemóniáért egy- 

mással majd háborúskodtak, majd szövetkeztek. 

Mint mozgékony kereskedők, gyarmatokat alapítot- 
tak: Odessost, mely később mint Várna a magya- 

roknak a török elleni csatavesztése révén lett 

világraszóló esemény színhelye, Zankle-Messanát, 

az 1908 évi földrengéssel sújtott Messina ősét, a 

szicíliai Szirakuzát, Archimedes városát, dél Galliá- 

ban a feniciai telep folytatásaként Mass aliát (Mar- 

seille). Görög városok népesítették be Chersonesos- 

Tauricát, a mai krimi félszigetet s a szigeteket: 

Lesbost, Salamist, a boráról és mézéről híres 

Ciprust, Krétát, melynek knozosi temploma volt 

a labirint s a szobrásziskolájáról nevezetes Rho- 

dost. A görögség állandó háborúskodása ellenére 

az antik demokrácia (Perikies), a tudomány, fő- 

leg a bölcsészet, az irodalmi nyelv, a dráma, a kép- 

zőművészetek kincseivel ajándékozta meg a világot. 

Heltai Gáspár adta ki Kolozsvárott ezzel a címmel: 
A Nagy Sándornak, a macedónok győzhetetlen ki- 

rályának históriája. 
9
 Shakespeare   Julius   Caesar   c.   darabja   után 

szállóige  lett:   Philippinél  találkozunk. 
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A terjeszkedő római birodalom Görögországot. 

Achaia névvel provinciává sűlyesztette, de szelle- 

mének meghódolt.
10

 (Ráfáel vatikáni falfestménye: 

az Athéni iskola.) Az ókorban a görög városok nap- 

ja delelt. Európa és Ázsia között elhelyezkedve 

kultúrájuk sugarát egyaránt árasztották keletre és· 

nyugatra s gazdaságuk hatóerejével magukhoz kap- 

csolták mind a két égtájat. Szellemük azért jutott 

inkább nyugaton kivirágzáshoz, mert azt ott méltó; 

tanítványok,   a   rómaiak  hasonították   át. 

A homályos eredetű etruszkok felső Itáliában- 

letelepedve, tizenkét, kőfalakkal kerített, csatorná- 

zott, kikövezett, templomokkal ékesített város-állam 

keretében jelennek meg a történelemben. Művésze- 

tük a bronz- és agyagszobrászaton, falfestésen s 

fémművességen kívül az építkezésben nyilvánult meg 

s ezt meghódítóik, a rómaiak tőlük tanulták el. Ott, 

ahol a Tiberis gázlója a művelt etruszkoknak s a 

latin földmíveseknek termeivényeik kicserélésére mó- 

dot nyújtott,11
 a környék hét halmán épült Róma. 

A szomszédos néptörzsek leigázása s külső háborúk 

után a római birodalom a provinciákkal együtt 

a Hadrianus brittanniai falától az Euphratesig ter- 

jedt. Provinciái voltak Rhaetia Augusta Vindelico- 

rium – Augsburg, Curia – a svájci Chur, Triden- 

tinum – Trient városokkal; Noricum Juvanum – 

Salzburg,   Lentia – Linz,  Virunum – Klagenfurt  vá- 

 

10
 Horatius:   A   római  költészetről   c.  epistolá- 

jában erről  így  ír: 
»A  meghódított  Graecia  viszont 

Meghódította    durva    győztesét 

S  átülteté  a parlag Latiumba 

A   tudományt  s   a   művészetet.« 

Horatius   költeményei   Csengery   János   átültetésé- 

ben.   1922. 
11
 H.   G.   Wells:  A  világtörténet    alapvonalai, 

232.  1. 
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rosokkal; Gallia 
12

 Lutetia Parisiorum-Paris, Lug- 

dunum – Lyon, Burdigata – Bordeaux, Cenabumi 

Aureliani – Orleans, Argentoratum – Strassburg, 

Colonia Agrippina – Köln, Durocortum – Rheims, 

Genava – Genf, Massilia – Marseille, Augusta Tau- 

rinorum – Torino,   Mediolanum – Milano,   Placentia 

– Piacenza, Bononia – Bologna, Patavium – Pado- 

va, Cremona, Mantua, Genua, Verona, Aquileja, Ra- 

venna városokkal;13
 Helvetia Aventicum-Aven- 

ches fővárossal; Hispánia a karthágóiak alapította 

Cordubaton-Cordova, Cartagenán és Barcelonán s 

a keltiberek fővárosán Numantián kívül Merida, Sa- 

guntum és Tarragona városokkal; Britannia Lon- 

dinum – London, Eburacium – York városokkal; 

Moesia Singidunum – Belgrád, Naissus – Nis vá- 

rosokkal s a mai Constanzához közel a Fekete 

tenger partján Tomi, az Ovidius száműzetési he- 

lye; Dácia Decebal egykori fővárosa Sarmizegetusa 

– a hunyadmegyei Várhelyen kívül Napoca – Ko- 

lozsvár, Apulum – Gyulafehérvár, Potaissa – Tor- 

da, Tibiscum és Serdica – Sofia városokkal. Az 

utóbb Pannóniának elnevezett provinciában a ró- 

maiakat megelőzően a kelták alapították Vindobona 

– Bécset,   egyéb   városaik:   Carnuntum,   Scarbantia 

– Sopron, Sabaria – Szombathely, Arabona-Győr, 
Brigetio – Szőny s Aquincum – Buda. Római vá- 

rosok voltak még: Sopianae – Pécs, Altinum – Mo- 

hács, Siscia – Sziszek, Mursa – Eszék. – A római 

birodalomtól  395-ben a keleti rész Bizánc szék- 

hellyel elszakadt. A következő században a hatá- 

rokon túlról friss erejű népek napja kelt s az el- 

puhult, közügyek iránt közömbös nyugati biroda- 

lomra az enyészet fellege borult (476). A lélek- 

számban   mind   jobban   növekedő,   vagyonban   dús- 

 
12

 Flavius Josephus szerint Galliának 1200 vá- 

rosa volt. 
13

 Venetia – Velence  csak  810-től  kezdve  sze- 

repelt. 
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káló, az élvező és fogyasztó főváros Rómának vá- 

rosépítészete, annak ellenére, hogy a középkorban 

márványából meszet égettek, romjaiban is csodált 

alkotásokat hagyott az utókorra. A római patrí- 

ciusok és a plebejusok, a szenátus és a vagyonta- 

lanok százados küzdelmei a jogalkotást fejlesztet- 

ték remekbe; míg a görög szellemtől termékenyí- 
tett irodalom klasszikus művekkel gazdagította az 

európai kultúrát. Városai jellegre nézve ekként 

különböztek egymástól. Egyetlenül Róma, a fővá- 

ros volt az urbs, a többi oppidum. Az időt is ala- 

pításától számították: ab urbe condita.
11

 A civitas 

polgárjogot jelentő szó átszármazott az olyan vá- 

rosokra, melyeknek lakói polgárjoggal voltak fel- 

ruházva s ügyeiket önállóan intézték. A civitates 

liberae a birodalom területén lévő olyan városokat 

illette, melyek függetlenségüket római fennhatóság 

ellenére is megőrizték. Municipiumoknak azokat a 

hieghódított városokat nevezték, melyek önkormány- 

zatot élveztek s lakosságuk szavazatjog nélkül ró- 

mai polgárjoggal volt felruházva. – Coloniákat a 

meghódított városokba telepített katonákkal és ve- 

teránokkal területbiztosítás érdekéből létesítettek. 

A gyarmatvárosok önkormányzatának ügyeit ma- 

gisztrátus intézte. A birodalom alkonyán Itália töb- 

bi városában, Beneventumban, Neapolisban, Flo- 

rentiában, Perusiában, Tarentumban stb. fiatal élet 

vérkeringése indult, míg Róma ábrázatára kiült a 

faciès hippokratica. Róma egyelőre lejátszotta vi- 
lágtörténeti   szerepét:    megalapozta   Európát. 

A felsoroltakon kívüli területek nem 

kapcsolódtak bele az ókori civilizációba. 

Rajtuk nomád hordák s barbárok (scyták, 

szarmaták   stb.)    hullámai   gyűrűztek   egy- 

 

14
 Ez a címe a Livius nagy művének is, mely 

a város alapításától Kr. e. 9-ig 142 könyvben írta 

meg  Róma  történetét. 
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mással viaskodva a maguk és barmaik élet- 

fentartásáért. Időnkint egy-egy gazdagsága 

miatt megáhitott várost dúltak fel, vagy 

piacán rabszolgákat bocsájtottak áruba. Az 

ázsiai oázis-városokat betemette a homok 

s hazánkfiára, Stein Aurélra várt a feladat, 

hogy azokat ennek a századnak az elején 
feltárja.15 Az India mögötti terület csak sej- 

telemszerűen derengett a képzeletben. Az 

Óceánon túli szárazföldről az embereknek 

fogalmuk sem volt, hiszen ultima Thulenál 

(Shetland-szigetek)  vége volt a világnak. 

Az ókor városaiból évezredek során 
sok elpusztult, vagy átalakult. Gyakran csak 

a helyük s a nevük maradt meg, folytatásuk 

azonban már új város alakjában jelentkezik. 

Ha nem is egészen úgy történt Trója 

pusztulása, amint azt Homeros örökbecsű 

Iliasa megénekelte, de az bizonyos, hogy 

több városka rétegeződött egymásra, amig 

a romokat Schliemann ásatásai hosszú ál- 

mukból életre keltették. Közel ezer évig vi- 
rult Afrika északi pontján Róma verseny- 

társa, a pun Karthago, a hatalmas keres- 

kedő város. Scipio földdel egyenlővé tette, 

majd Augusztus gyarmatosította, mire újra 

föllendült, a saracénok elpusztították, he- 

lyébe a spanyolok Goletta erősségét építet- 

ték s ma a francia protektorátus alatt levő 

Tunisz tartomány hasonnevű székvárosa. 

Az ókor városainak története több ta- 
nulsággal szolgál. Mindenekelőtt fényt dé- 

rit a település okaira. Mivel a kereskedel- 

met az árucsere jelentette, a tömeges szál- 

 

15
 Stein Aurél: Homokba temetett városok. 1908. 

– Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. 1913. Mind- 

kettőt   angolból   átdolgozta   Halász   Gyula. 
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litás az utak, különösen a karaván- és a 

viziutak találkozását kereste. Ez a szempont 

irányította a tengerparti gyarmatok alapí- 

tását. Ilyen helyek könnyítették meg a ha- 

dakozó csapatok felvonulását is. A felvirá- 

gozást meggyorsította, ha a környék gazdag 

volt a föld kincseiben. A víz bősége hasz- 
nothajtóvá tette az agrár-művelést, a föld 

építési anyagot: fát, követ, agyagot, szurkot,, 

esetleg ércet is szolgáltatott. Az ilyen telep 

lakossága rohamosan szaporodott; kifejlő- 

dött benne a polgári, a papi s a hadi igazr 

gatás; föllendült az építkezés, az ipar, a ke- 

reskedelem, a tudomány, a művészet; meg- 

sokasodtak a szórakozás és a sport alkal- 

mai, végül kialakult a társadalom. Az ókori 

ember szervezőképessége azonban – a ró- 

mai birodalom kivételével – kimerült a 
város falainál. Tulajdonképpen a városban 

összpontosult az állam. A többi terület ideig- 

óráig s akkor is csak a fegyver erejénél 

fogva, vagy jobbik esetben gazdasági érdek- 

ből kapcsolódott az u. n. fővároshoz. Ha az 

ellenség másnak az országát meg akarta 

hódítani, elfoglalta, vagy elpusztította a vá- 

rosokat s ezzel területi fennhatósága auto- 

matikusan ki volt terjesztve. Ez azért nem 

állandósult, mert egyes fejedelmek és had- 

vezérek kiválóságára volt alapozva. Halá- 
luk után rendszerinti a bomlás, melyet az 

új fejlődés időszaka követett. Ezért cse- 

rélnek a városok sűrű váltakozásban gaz- 

dát. A rómaiak értettek a birodalom szer- 

vezéséhez, nemcsak megkímélték a meghó- 

dított városokat, hanem nekik saját jogukat 

is adományozták. A római világbirodalom 

leginkább azért mondott csődöt, mert a 

Nyugatot és Keletet egyesíteni akarta. Nem 

 



21 

 

sikerült ez a nagyratörő terv sem a perzsák- 

nak, sem a makedónoknak, sem a görögök- 

nek. És nemcsak a római birodalom, hanem 

az egyház is nyugatira és keletire szakadt. 

Az izlám sem tudta a két égtáj kapcsola- 

tát tartóssá tenni. Napoleon is Kelet ka- 

puján, Oroszországban zúzta véresre hom- 
lokát. Ennek az az egyik oka, hogy nincs 

olyan teherbíró földi szervezet, mely egy- 

szerre a Nyugatot és a Keletet huzamosab- 

ban lenne képes a vállán hordozni. A másik 

meg az, hogy a két égtáj emberei lelkileg 

soha sem hangolhatok össze. Ez mindeneset- 

re megnyugtató Európára nézve. 

Az emberek tömörülésének az az alak- 

ja, melyet ma város névvel illetünk, mintegy 

ezeréves. Európában a 7. század óta kezde- 
nek a városok feltünedezni, de csak hosszú 

fejlődés után alakultak ki. Virágzásuk a 13- 

15. században bontakozott ki. Már kelet- 

kezésük okaira nézve is élesen különböznek 

az ókor városaitól. Az a közkeletű állítás, 

hogy a középkor kedvezett a városoknak, 

részint rajtuk kívül álló, részint belőlük fa- 

kadó okokban gyökerezik. Az első csoport 

tényezői: az ókori felfogással szemben az 

egyéni szabadság felülkerekedése; a nyugati 

kereszténység és császárság egyesítő irány- 

zata, mely a nomádságot helyhez kötötte; 
az ősi népjogokat termékenyítő római és ká- 

nonjog; a Keresztes háborúk, melyek a Ke- 

lettel kereskedelmi összeköttetést létesítve, 

az irgatlan vagyon mellett az ingónak is be 

csületet szereztek; s végül, de nem utolsó 

sorban a tudományok újraéledése: a renais- 

sance s ebből folyóan a humanisztikus 

gondolkodás és érzés; Michelet szavával él- 

ve: a világnak és az embernek felfedezése. 
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A második csoport elemei: a város urainak 

jogadományozása, a polgárság szabad társu- 

lása gildek s céhszervezet alakjában, a vá- 

roskkók számbeli szaporodása, erkölcsi és 

szellemi igényeik fokozódása s ennek a val- 

lás, a tudomány, a művészet, az iparművé- 

szet s a társadalom terén való kielégítése 
s végül az ipar és a kereskedelem szülte 

vagyonosodás. 

A nyugatrómai birodalom bukását kö- 

vető századok ingatag királyságai közül el- 

sőnek a Francia- és Németország őse, a 
frank birodalom emelkedett ki, mely Nagy 

Károly idején a pannóniai Dunától s az El- 

bától kezdve az Atlanti óceánig s az Északi 

tengertől a Földközi-tengerig terjedt. A nép- 

vándorlás okozta zűrzavaros világban az 

emberek az élet és a megélhetés biztosításá- 

ért vagy a maguknál erősebbnél hűbéres- 

ként kerestek oltalmat vagy a hatalom bír 

tokosainak lakóhelye körül tömörültek. A 

vár körüli település magja a Burg volt. A 

lakosokból lettek a Bürger, magyar köl- 
csönszó szerint polgár. A fejedelmek, az 

egyházi és világi főurak a székhelyül válasz- 

tott városnak saját anyagi érdekükben is vé- 

delmet biztosítottak. Katonáikon kívül a 

polgárság is fegyvert viselt. Fegyverzetük 

a páncél s a lőfegyver; a kevésbbé tehetőse- 

ké a dárda, a Spiesz volt. Ezek a Spieszbür- 

gerek elődei a kicsinylő mellékízzel illetett 

nyárspolgároknak. A privilégium meg a jogi 

védelem szárnyát terjesztette ki a polgárok- 

ra. Igaz, hogy ezt a város urai koronkint 

megnyirbálták. A kereskedők s az iparosok 
gildekbe, céhszervezetekbe tömörültek s ek- 

ként anyagi jólétüket biztos alapra fektet- 

ték. Vallásos érzéstől késztetve, monumen- 
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tális templomokat emeltek s az igények 

fokozódásával megindultak a köz- és magán- 

építkezések is. A palotákat fényűzően, a pol 

gári lakásokat kényelmesen bútorozták, gaz- 

dagon öltözködtek, ékszereket viseltek, a 

nagy ivásokon kívül nemesebb szórakozást 

is kerestek, ünnepélyeket rendeztek (nanter- 
re-i rózsakirályné választás, frankfurti nép- 

mulatságok császárkoronázás alkalmával) s 

ha merev formák közt is, de társaséletet 

kezdtek élni. Az élet- és vagyonbiztonság, a 

jogi és társulati kedvezmények, a vagyon- 

szerzés lehetősége, a munkaalkalom, a fino- 

mult életmód kellemességei s a tanulnivá- 

gyás sok embert csábított a városba. A vá- 

rosok a kereskedelmi s az ezzel egyértelmű 

s fölényt jelentő gazdasági téren versenyez- 

tek egymással, viszont azonos érdekekből 
szövetkeztek is. így védelem okából a raj- 

nai s a sváb városok s kereskedelmi célo- 

kéri; a Hanza. Ez utóbbi Lübeck vezetésével 

körülbelül száz várost egyesített. Jelentős 

szerepet játszottak benne Hamburg, Bréma, 

Köln, Braunschweig, Danzig, Riga. A Han- 

za a 13. század közepétől korlátlanul ural- 

kodott Észak-Európa kereskedelmén, sőt az 

angol, svéd és orosz piacokon is. Gazdasá- 

gi hatalmát Amerika fölfedezése törte meg; 

a nyugatra terelődött kereskedelem angol 
és holland városok kezébe került. A gazdag- 

ság a városokat irigyeltté tette, ami miatt 

gyakran kellett rablólovagokkal életre-ha- 

lálra megküzdeniök. Amelyik város jobban 

kímélte a vérét, mint a pénzét, zsoldos se- 

reget fogadott. Vagy mint Díjon cselekedett 

1513-ban: az ostromló svájciakat egyszerű- 

en megfizette és menekült. A fejedelmek a 

háborúban a városokat kemény adókkal súj- 
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tották s a seregek meg is sarcoltak. Azon- 

ban a polgárság szívós akaratereje, mely a 

közjó ügyét s a magánérdeket ugyanazonos- 

nak tudta, csakhamar behegesztette a vi- 

szontagságok   sebeit. 

Időrendben elsőül az olasz városok: Velence, 

Génua, Firenze, Pisa, Milano, Bologna, Palermo, 

Messina, Nápoly jutnak hangadó szerephez. Mivel 

a középkor elején a kereskedelem .színhelye a 

Földközi-tenger volt, nevezett városok mind a négy 

égtáj felé Európa egyéb városaival szemben túl- 

súlyt biztosító energiához jutottak. Ezt a Keresztes 

háborúk is fokozták, melyből a hadakozók szállí- 
tásával s kereskedelmi összeköttetések létesítésével 

busás hasznot húztak. Nem vetették meg a rab- 

szolgakereskedést sem. Gyapjú, selyem, szövet és 

üvegiparuk magas fokra emelkedett. Bankári tevé- 

kenységük az akkor ismert világ számbajöhető pia- 

cait érdekkörébe vonta. Velence dukátja, Firenze 

florinoja a legkeresettebb valuta lett. A tudományt 

s a művészetet felvirágoztatták. Belviszályaik s az 

egymással való versengés ellenére állandóan gya- 

rapodtak. A nagyhatalommá nőtt Velence, továbbá 

Génua, Firenze, Pisa saját törvényhozással, igazság- 

szolgáltatással, pénzzel, diplomáciával, szerződések- 

kel, kereskedelmi gályákkal és konzulátusokkal, ha- 

jóhaddal és hadsereggel a szuverenitás minden kel- 

lékét feltüntetik. 

A ma legnagyobb részt Belgiumhoz tartozó 

Flandi iának városai közül Bruges már a 7. század- 

ban feltűnik. A 13. században kereskedelmi és 

művészeti központ. Templomai, városházája, vásár- 

csarnoka s magánépületei révén megőrizte közép- 

kori jellegét. A szövőiparáról híres Gent Artevelde 

Jakab polgár emlékét őrzi, aki a 14. század elején 

a város szabadságára törő flandriai gróf ellen küz- 

dött   sikerrel.   Brüsszel,   mely   a   krónikákban   Bru- 
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csella, mocsártelep néven szerepel, 6. századi fő- 

papi  alapítás. 

Az északeurópai városok közül Koppenhága, a 

melynek neve kereskedő kikötőt jelent, a 13. szá- 

zad közepén kapta városi kiváltságait. A dán ki- 

rályság székhelye lett. Trondhjem 11. századbeli 
székesegyházában koronázták a norvég királyokat, 

Visby és Bergen a Hanza tagjai voltak. Ez utóbbi 

vásárain cserélték ki a halászok fogásainak eredmé- 

nyét élelmiszerekért s ruházati cikkekért. Az angol 

parton, szemben Franciaországgal van »Anglia kul- 

csa« Dover, mely ötödmagával külön kormányzó 

alatt mint cinque ports szerepelt. Kiváltságaikhoz 

tartozott az is, hogy a király koronázásakor ők vit- 

ték a mennyezetet. Valamennyit felülmúlta azonban 

a fallal körülvett London, mely már a rómaiak ide- 

jében jelentős város volt. Nagy Alfréd király, az 

»ország tanító«-ja, fővárossá tette. Kiváltságai, 
szervezete hétszáz évre tekintenek vissza. Szintén 

római telep helyén épült Anglia koronázó érseké- 

nek székhelye, Canterbury. Cambridgenek már a 

12. században van tudományos intézménye. Egyete- 

mét mint stúdium generale-t a pápa 1318-ban erő- 

sítette  meg. 

Kr. u. 843-ban az egykori Virodonum olyan 

történelmi esemény színhelye volt, melynek hatása 

ma is világraszóló. Jámbor Lajos három fia: I. Lo- 

thar, Német Lajos és Kopasz Károly osztották fel 

egymás közt a frank birodalmat. A verduni szer- 

ződéssel kezdődött Franciaország és Németország. 

Ezerhetvenhárom év múlva ugyanitt találkoztak az 

eredetileg egy fajú testvérek: félévig hasztalanul 

Vívta a német haderő rettenetes tüzérségi párbaját 

a franciáéval. Az ifjú Franciaországban a Karo- 

lingok korát (843-987) a hűbérurak garázdálkodá- 

sai töltötték be; csak a 12. században sikerült 

őket VI. Lajosnak a városok segítségével annyira- 

amennyire megfékezni. Az ország székvárosa már a 
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10. században Paris lett s a 13. században száz- 

ezer lakost számlált. Színhelye a Bertalan éjnek, 

az 1780., 1830. és 1848. forradalmaknak, a Nap- 

király és a Napóleonok ragyogásának, a kommün 

borzalmainak. Valamennyi város közt talán a Paris 

címerében van a legtalálóbb jelmondat: Fluctuât 

nec mergitur; hullámzik, de el nem merül. – 

Cambrait nyugati kalandozásaik során a magyarok 

954-ben kifosztották. Velence egykori hatalmát mu- 

tatja, hogy 1508-ban II. Gyula pápa, XII. Lajos 

és Miksa császár itt ligát kötöttek ellene. – A 

champagnei borkereskedés központját. Reimst VII. 

Lajos emelte várossá. A 13. század elején kezdték 

építeni királykoronázó székesegyházát, melyet nem 

átallották a világháborúban katonai figyelővé be- 

rendezni, ami miatt a németek bombáitól erősen 

megsérült. – Az Aurelianus római császár nevé- 

ből keletkezett Orleans elnevezése; ez meg felsza- 

badítójának Jeanne d'Arc-nak adta az »orleansi 

szűz« melléknevet. Előbb a merovingi királyok, 

majd az orleansi hercegek fővárosa. Az utvonalak 

kedvezése révén kereskedelme régóta jelentős. – 

Attilának Aetiusszal Troyes melletti csatáját cata- 

launumi csata néven jegyezte föl a történelem. A 

várost püspöke közbenjárására megkímélte. A 9. 

században grófság fővárosa lett. Mai neve Châlons- 

sur-Marne. A másik hasonhangzásu várost Chalou- 

sur-Saône-t a magyarok kirabolták. – Nemcsak 

Franciaországnak, hanem Európának egyik legré- 

gibb városa a feniciai alapítású Marseille, a Föld- 

közi tenger legnagyobb kikötője. Forgalma a szuezi 

csatorna megnyíltával nőtt nagyra. II. Rákóczi Fe- 

renc 1717 őszén itt szállt hajóra, hogy Törökország- 

ba utazzék. – Lyonnak I. Ferenc alapította se- 

lyemipara első a világon. A 11. században mint 

szabad város a német birodalomhoz tartozott, de 

1307-ben a francia királynak hódolt meg. Grenoble- 

ban van  »a  félelem és  gáncsnélküli lovag«   Bayard 
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(1476-1524) szobra és sírhelye. – A borkereske- 

delem központja, Bordeaux már mint Burdigata 

főváros volt. Az araboktól, a normannoktól sokat 

szenvedett, – Dijon, Burgundia egykori fővárosa 

apátsági alapitásnak köszöni keletkezését. – Beau- 

vaist, mely már a 10. században grófsági székhely 

volt, 1482-ben Bátor Károly ostromolta. Mint Eger- 

nél történt, itt is az asszonyok vették ki sikeresen 

részüket a védelemből. – A német-francia Erisz- 

almának, Elszász-Lotharingiának volt fővárosa az 

ősi Strassburg. Polgárai a 13. század közepén vív- 

ták ki püspökükkel szemben függetlenségüket. A 

világháború után ismét Franciaországhoz került. – 

Ezt a sort még Amiens-nal, Lille-lel, Montpellier« 

rel, Nantes-tal, Narbonne-nal, Tours-ral, Toulous- 

zal,   Toulon-nal   stb.   lehetne   folytatni. 

Genfet sorsa egymást követően római, burgund, 

frank, német s francia uralom alá sodorta. A sza- 

vojai hercegek három századon át törekedtek az 

ipara (óra- és ékszergyártás) s a kereskedelme 

révén gazdag város birtokbavételére. Végül a bécsi 

kongresszus Svájchoz csatolta. A 16. század köze- 

pén Kálvinnak ott tartózkodása által vallási köz- 

pontiságra emelkedett. – Bern várát V. Berthold 

1191-ben építtette a nemesség ellen. A 14. század- 

ban a svájci szövetséghez csatlakozott. Folyton 

gyarapodott, azonban kormánya oligarchikussá vált, 
mert a város felett csak kétszáz család rendelke- 

zett s ez csak a francia forradalom idején szűnt 

meg. 1848 óta Svájc fővárosa. Különössége a Bären- 

graben, melyben ősi címerének mintegy megeleve- 

nitéseül   állandóan  tartanak   medvéket. 

Az ibériai félszigeten a rómaiakkal összeol- 
vadt nyugati gótok királyságát a 8. század elején 

az arabok semmisítették meg; uralmuk 1492-ig 

tartott. Cordoba, Granada, Sevilla s Toledo váro- 

saikban ma is csodált építészeti remekműveket al- 

kottak.  Iparuk   (toledoi  penge,  kordován bőr)  töké- 
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letességével kereskedelmük fejlettsége párosult. – 

Burgos (burgo = vár) városházáján nyugosznak a 

Herder hősköltemény ével a a Corneille drámájával 

megörökített Cid, a legendás hős hamvai. Madridot 

ciár 10. század, okirat említi. II. Fülöp székváro- 

sává tette. Baicelona mindenkor fészke volt a fölke- 

lésíkneic. 1256-bar alkotott tengerészeti törvényköny- 

vét   mindenütt   elismerték. 

Németország legrégibb városainak egyike 

Worms. Kelta eredetű, már a rómaiak idejében 

püspöki székhely volt. Birodalmi gyűléseket tartot- 

tak benne. A 30 éves háborúban a különböző sere- 

gek megsarcolták. – Speyer a 4. században püs- 

pökség volt. A népvándorlás idején elpusztult, de 

a 7. században újraépült. Dómja császári temetke- 

zőül szolgált; közben magtárnak használták; a jelen 

század elején helyreállították. – A római telepí- 
tésű Aachenben a 16. század közepéig koronázták 

a német császárokat. A 8. századból származó 

székesegyházának magyar kápolnája is van. Másik 

magyar vonatkozása, hogy Nagy Lajos királyunktól 

kereskedelmi kiváltságokat kapott. – Augsburg 

is maradandó emlékű a magyarságra nézve: 955- 

ben itt szenvedett vereségük után abbahagyták 

rablóhadjáratukat. Birodalmi városi rangra emel- 

kedett. Patríciusai és egyszerű polgárai százados 

küzdelmet folytattak egymással a város kormány- 

zásáért. – Trier mint az Alpokon túli római im- 

périum egykori fővárosa valóságos múzeuma a ré- 

giségeknek. Városjogaiért hosszasan viszálykodott 

érsekeivel, ami csak a 16. század végén jutott 

nyugvópontra. – A legrégiesebb külsejű városok- 

hoz tartoznak Regensburg s Rothenburg ob der 

Tauber. – A szász hercegek székvárosának, Wit- 

tenbergnek vártemplom ajtajára szegezte ki 1517 

október 31-én Luther Márton a reformációt meg- 

indító 95 tételét s ugyanebben a városban égette 

el   a   nyilvánosság   előtt   a   kiátkozó   pápai   bullát. 
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Majd az Eisenach melletti Wartburgban irodalmi 

munkásságot folytatott. Résztvett a marburgi kol- 

loquiumon a még tizenöt évi küzdelem után szüle- 

tése helyén, Eislebenben elhunyt. – Marburgban 

lakott a Wartburgból száműzött s később szentté 

avatott magyarországi Erzsébet 1231-ben bekövet- 

kezett haláláig s kórházában betegeket ápolt. – 

Nagy Károly kiváltságai vetették meg Mainz, Gu- 

tenberg szülővárosának alapját. A 13. században 

a rajnai városok szövetségének élén állott. – Mag- 

deburgot a 9. és 10. században kereskedelme s egy 

bencés kolostor virágoztatta fel. Polgármestere, a 

fizikus Guericke Ottó 1654-ben mutatta be Regens- 

burgban a fejedelmeknek a légüres s csak a lég- 

nyomás legyőzése után szétválasztható félgömböket. 

– A szász Henrikek kedvelt városa a virágzó 

Goslar, a középkorban politikai központként sze- 

repelt s emiatt dúlásoknak is esett áldozatul. 
Mint a Hanza tagja visszaszerezte régi fényét. 

Műemlékei a Kaiserworth nevű céhházán kívül a 

városháza,) a császárház! s a klastrom. – A Baben- 

berg grófok tulajdonában volt Bamberg már 902- 

ben megjelenik a történelemben. Püspöksége emelte 

jelentőségét. Az 1004 óta létező, román stilusu 

dómjának lovasszobra állítólag Szent István királyt 

ábrázolja. – A Dürer és Hans Sachs városa 

Nürnberg, a 14. és 15. századi épületek által meg- 

őrizte középkori jellegét. Rövidárui és játékszerei 

mint »norinbergi áruk« világszerte ismertek. – A 

sörgyártás fészkét, Münchent a Wittelsbachok vi- 

rágoztatták fel. Művészi gyűjteményei több száza- 

dos múlttal dicsekedhetnek. – Ugyanígy a szláv 

telepből keletkezett Drezdáé is, melyet a »rokokó 

hazája« melléknévvel becéznek. – Erfurt segítsé- 

gét vette igénybe Habsburgi Rudolf, amikor a rab- 

lóvárakat elpusztította. Ma a kertészet és a mag- 

kereskedelem centruma. – A magyar vonatkozá- 

sokban gazdag egyeteméről és a munkásjóléti intéz- 
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ményekkel kapcsolatos optikai gyáráról híres Jéna 

már a 12. században szerepel. – A Goethe s a 

Rotschild-ház városának, Majna-Frankfurtnak nem- 

csak a története, hanem a pénzpiaca is régi. Császá- 

rokat választottak s koronáztak benne. Sok fontos 

gyűlés zajlott le falai között. Az itt 1871 május 

10-én létrejött békekötés fejezte be a német-francia 

háborút. – A vasban és szénben gazdag Vesztfá- 

liában Dortmundnak kereskedelme egykor az orosz 

földre is kiterjedt. A harmincéves háborúban majd 

elpusztult. A legújabb korban úgy ezt, mint Essent 

a Krupp-gyár virágoztatta fel. – Münster erede- 

tileg kolostor, monasterium körül települt. Innen a 

neve. A városháza Friedensaal nevű termében írták 

alá 1648-ban a vesztfáliai békét. – Köln a polgári 

akaraterő és áldozatkészség ragyogó példaképe. A 

13. században hosszas küzdelemmel vívta ki sza- 

badságát, a 14. században már a céheiből válasz- 

tották a tanácsot és a polgármestereket s a 15. 

században a maga költségén egyetemet építtetett 

s megteremtette a leggyönyörűbb gótikus templo- 

mot, a dómot. – Berlin a 13. században kapott 

városi jogokat, 1442-ben a Hohenzollerneknek szék- 

helye lett. Nagy Frigyes korától számit emelkedése, 

mely a 19. században európai mérték szerint pél- 

dátlan lendületet vett. – A hatszázezer lakosú 

Boroszlót, melyben minden harmadik ember ipa- 

ros vagy kereskedő, lengyel, francia, majd német 

települők teremtették. A csehek pusztításai ellea 

Hunyadi Mátyás védelmezte meg hathatósan. – A 

szláv Lipzi faluból lett urbs Lipzi, a mai Lipcse. 

Keresztező utjai révén elsőrangú kereskedővárossá 

fejlődött. 1813 októberében a róla elnevezett csa- 

tában félmillió ember gigászi küzdelme Napoleon 

vereségével végződött. – Düsseldorf, Halle, Han- 

nover, Heilbronn, Kassel, Odera-Frankfurt, Osna- 

brück, Rostock, Stettin, Stuttgart, Ulm, Wetzlar, 

Wiesbaden,   Würzburg   és   még   sok  ι német   város 
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ugyanígy  példája lehetne  a  középkori városi  jogok, 

művelődés   és   gazdaság   történetének. 

Amikor a Nagy Károly alapította Ostmark 

a Babenberg családnak jutott, az árumegállító jog 

révén meggazdult Bécs lett a székhely, majd a 

Habsburgi Rudolfé, miután a magyarok segítsé- 

gével a cseh Ottokárt legyőzte. Előkelő megszállói 

Hunyadi Mátyás és Napoleon voltak. 1804-ben lett 

az osztrák császárság fő- és székvárosa és 1892 

után Gross-Wien. – A cseh alapítású Prága vár 

körül települt. A Hradsinon II. Ottokár királyi 

palotát építtetett. 1618-ban vallási okokból forrada- 

lom színhelye s ezzel megindítója a németséget 

darabokra szaggató s a franciákat megszilárdító 

harmincéves háborúnak. – Olmützöt már 863 óta 

emiitik az okiratok. Itt koronázták Hunyadi Má- 

tyást cseh királlyá s itt mondott le V. Ferdinánd 

a trónról. Az 1848. szabadságharc után várában 

őrizték a magyar politikai foglyokat. – A 9. szá- 

zadi alapítású Brünnek Spielberg várában is sok 

magyar siratta elvesztett szabadságát. – A 13. 

században kaptak városjogot a gyönyörű fekvésű 

Graz és Innsbruck. – Festői tájék szempontjából 

méltó versenytársuk a kelta telepítésű Salzburg, 

Mozart szülővárosa. – A régi Ausztriából a vi- 

lágháború után Trieszt és Trient Olaszországhoz 

kerültek. Az utóbbiban a 16. században megszakí- 

tásokkal tizennyolc évig ülésezett a katolikus egy- 

házra nézve oly nagyfontosságú u. n. tridenti zsinat. 

A középkor keleti városai nem járultak 

az európai művelődés gazdagításához. Az 

összeköttetés a Keresztes háborúk idejétől 
kezdve különösen Konstantinápollyal rend- 

kívül élénk volt, azonban ez háborúsko- 

dásra vagy kereskedelemre szorítkozott. 

Kétségtelen, hogy a keleti szellem terméke- 

nyítőleg hatott az  európai  tudományosság- 
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ra,   különösen   a   bölcsészetre,   azonban   ez 

nem  az   ottani  városok   érdeme. 

A középkort követően a városokra is új 
korszak virradt. A népvándorlástól a veszt- 

fáliai békekötésig dúló háborúk elültek s 

mintha az országokon végigsöprő ragályok 

Mors imperátorának is kicsorbult volna a 

kaszája. A városok a felégetések, a mészár- 

lások, sarcolások s a népességcsökkenés se- 
beit lassankint kiheverték. Megszilárdult 

voltuk valósággal példaképül .szolgált az 

államok kialakulására. Mikor azonban a ki- 

sebb-nagyobb államok szerkezete állandó- 

sult, a tanítvány a színről félretolta meste- 

rét: a városok politikai jelentősége aláha- 

nyatlott. Annál nyilvánvalóbbá lett azonban 

gazdasági, kulturális és társadalmi súlyuk. 

A gazdasági gyarapodás életfájukon friss 

rügyeket fakasztott. A 13. század óta csí- 

rázó kapitalizmus nemzetközi viszonylatok- 

ban is kezdte csápjait nyújtogatni. Amerika 
felfedezése s ennek nyomán a vállalkozási 

kedv dagasztotta vitorlások óceáni forgal- 

ma, a további földrajzi fölfedezések, a tech- 

nika haladása s különösen a gőzgép felta- 

lálása s mindezek hatásául a tőkegazdaság 

végleges kialakulása azok a tényezők, me- 

lyek a polgárság energiáján túl a középkori 

városokat fizikailag és lelkileg átalakítot- 

ták. A városok már nem szorultak várra, 

hanem inkább a világkereskedelem irány- 

változásához simulóan előnyös belföldi, nem- 
zetközi és földrészek közötti forgalomra 

törekedtek. Új városok keletkeztek, úgy 

hogy számuk csak Németországban a két- 

ezret fölözte. Gazdasági haladásuk menete 

meggyorsult: az iparosból munkaadó, a mű- 

helyből  gyár  s   a   kereskedőből  vállalkozó 
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lett. A város lakói közül sokan meggazda- 

godtak, de még többen elszegényedtek. Ez 

utóbbiak számát a földjüket és a műhelyü- 

ket veszített kisemberek bevándorlása sza- 

porította, miáltal előállott egy új városi 

tényező: a proletariátus. A 16. század eleje, 

a nagy művészi korszakot jelentő cinque- 
cento hatása is mind erőteljesebbé vált. A 

tudományok hadszinterén a természettudo- 

mányok nyomultak előtérbe és segítették 

elő a technikai találmányokat. A városok 

politikai alacsonyrendüsége azonban csak 

addig tartott, amíg a polgárság alsóbb réte- 

gében felcsillant a politikai érvényesülés 

iránti törekvés, amely nemzedékről-nemze- 

dékre erősödve, kitermelte a demokráciát. 

Mindez a folyamat úgy a középkor végén, 

mint az újkor kezdő századaiban célkitű- 
zések és programmok nélkül ment végbe, 

tudatossá csak a francia forradalmat követő 

legújabb korban vált. 

Az újkorban az államfők is közremun- 

káltak a városok fejlesztésén. A császárság 

bukásával elomlott Róma a pápáknak, Pa- 

ris a Lajosoknak, Bécs a Habsburgoknak, 

Berlin a Hohenzollerneknek köszönheti a mo- 

dern alapvetést, Szent-Pétervár a cárnak, 

Madrid II. Fülöpnek, Karlsruhe Károly Vil- 
mos badeni őrgrófnak az alapítást. A feje- 

delmi székhely biztonsági és gazdasági okok 

ból eleinte sűrűn változott. Mikor azonban 

kikristályosodtak az országok, a nagysága 

s különleges jogosítottsága miatt is tekin- 

télyessé vált városban, lehetőleg az ország 

középpontjában – mintegy egyensúly biz- 

tositásképen – állapodott meg a székhely, 

így Spanyolországban Madrid, Franciaor- 

szágban   Paris,   Oroszországban     Moszkva, 
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Poroszországban Berlin, Belgiumban Brüsz- 

szel. Németalföldnek ugyan Amsterdam a 

fővárosa, de állása csak tiszteletbeli, mert 

az államfő és a kormány székhelye Hága, 

Rómában két főváros van: Olaszországé és 

a Szentszéké. Vagy nemzeti akarat terem- 

tette meg a fővárosokat, mint az északame- 
rikai Egyesült-Államokét, Washingtont, a 

New York államét Albanyt és legújabban 

az ausztráliai Commonwealt-ét, Canberrát 

abból a célból, hogy a kormányt s a tör- 

vényhozást működésében milliós városnak 

forrongó életlüktetése ne zavarja. Az ameri- 

kaiak fővárosuk semlegesítésében annyira 

gondosak, hogy a washingtoniaknak szava- 

zati joguk sincsen. Politikai okokból lett 

Konstantinápoly helyett Ankara az új Tö- 

rökország fővárosa és Oroszországban Szent 
Pétervár (Leningrad) helyett kétszáz év 

után  ismét Moszkva. 

A felsorolt hatóokokon kívül még egyéb 

körülmények is közrejátszanak, hogy vala- 

mely település várossá minősüljön, illetőleg, 

ha már város, vonzóereje megsokszorozód- 

jék. Ilyenek a vallásos érzés és kegyelet 

gyakorlásának alkalma, a hadászati érdek, 

a felsőbb szakoktatás, a képzőművészetek, 

a vásárok, a gyógyforrások, a sport, a re- 

pülő állomások, a bányászat, a halászat, sot 
a szerencsejáték űzhetése. Ε tényezők kö- 

zül egy városnál egyszerre több is jelentkez- 

hetik s ez által azt kiemelve a sablonos 

városok sorából, szinte eszményivé vará- 

zsolják. 

Az amerikai városok a 17. és 18. ,század 
angol, hollandus, francia és spanyol gyarma- 

tosításoknak köszönhetik keletkezésüket. 

Népességük  rohamos gyarapodásában azon- 
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ban oroszlánrésze van az európai bevándor- 

lásnak. Az aranymezők s a petróleumkutak 

mellett szinte a földből nőnek ki a városok. 

Oklahomában Syndert vasútállomással, szál- 

lodákkal, bankokkal, áruházakkal egy pén- 

teki napon építették. Ugyanott Thomas City 

egy délután készült s még aznap meg is 
jelent helyi újságja. így érthetők a tornádó 

pusztításáról szóló hajmeresztő tudósítások: 

a rettentő erejű vihar forgácsként ezrével 

szórja széjjel a gombamódra nőtt városok 

faépületeit. 

A felhozott példákból kiviláglik, hogy a 
városok eredeti színhelye a mérsékelt égöv 

síksága volt. Településre bizonyára a legal- 

kalmasabb, mert ez a klíma nem kényezteti, 

de nem is sanyargatja, hanem munkára ösz- 

tönzi a népeket. Később azonban nem hatott 

riasztólag, ha akár »a Grönland örökös ha- 

vára, akár a forró szerecsen homokra« es- 

tek és fészket raktak az emberileg megkö- 
zelíthető magasságokban is, mint például 

Dél-Amerikában 3000 méterrel a tengerszín 

fölött. A spanyol hódítás előtti Mexikóban 

sziklákba vájták a városokat. Vannak külö- 

nösségek is. Kanton város lakosságából ma 

is százezer ember él a folyóba lehorgony- 

zott csolnakokon. Tripolisban, a Garian he- 

gyen a föld mélyében ezer éve létezik a 

hasonnevű, mintegy tízezer lakosú s a föld- 

színével  kürtőkkel   összekötött   zsidóváros. 

A magyar városok története. 

A honfoglaló magyarság nem épített 

várost. Ez nem jelent műveltségbeli ala- 

csonyrendűséget; Tacitus szerint az ősger- 
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mán törzsek sem szívelhették a várost.16 A 

Névtelen Jegyző a Gesta hungarorumban. 

ugyan említi, hogy Szabolcs vezér a Tisza 

mellett földből várat építtetett, melyet róla 

neveztek el s melyhez a föld népéből sokat 

szolgáknak rendeltek, kiket polgároknak 

hívtak; azonban nem volt ez város, hanem 
vára révén védelmet s télvíz idején szállást 

biztosító hely. De földrajzi értesültsége he- 

lyes, mert Szent László király ugyanitt: 

in civitate Szabolcs 1092-ben zsinatot tar- 

tott. A magyarság lelkében az őshaza pusz- 

táinak képe élt s így a Kárpátok aljában 

is megmaradt sátorban tanyázó síkföldinek, 

noha egyrészt Nyugat- és Dél-európai ka- 

landozásai során megismerhette a várost 

s másrészt új otthonában szinte kínálták 

a helyet a római fennhatóság megszűnté- 
vel urafogyott s a népvándorlás alatt el- 

pusztult városok: Aquincum, Sabaria, Apu- 

lum stb. romjai, melyeken jóval később 

Buda, Szombathely, Gyulafehérvár keletkeze- 

tek. A magyarság az építési anyagokban 

bővelkedő erdők és hegyek helyett a róná- 

kat szállta meg, mert ez biztosított a nép- 

niek s barmainak eltartást s lovas harco- 

sainak alkalmas terepet. Hamarosan kide- 

rült azonban, hogy a hódított terület nagy- 

sága és a népesség száma nincs arányban. 
Munkáskezekre van szükség részint ahhoz, 

amit lenéztek: a földmíveléshez, részint 

ahhoz, amihez nem értettek: az építkezés- 

hez s általában az iparhoz. Az előbbi célra 

rabszolgákat vásároltak és zsákmányoltak; 

az utóbbira – különösen Szent István ide- 

jétől   kezdve,   –   német,   olasz   és   dalmát 

 
16

 De situ, moribus et populis Germaniae libel- 

lus-ának XVI. fejezete. 
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iparűzőket hívtak be. Közreműködésükkel 

indult meg a királyi és főpapi lakóhelyek, 

templomok s a körülöttük később fejlődő 

városok  magjának építése. 

Gejza fejedelem székhelyéül választotta 

Esztergomot, melyet ekként az első magyar 

várossá avatott. Itt született Szent István s 
itt koronázták meg. A tatárjárásig királyi 

székváros volt s alapításától máig érsekség 

székhelye. Szent István emelte városi rang- 

ra Székesfehérvárt, melyben egykor har- 

minchat királyt koronáztak és tizenötöt te- 

mettek el; Itt tartották. 1222-ben az Arany 

Bullát kihirdető országgyűlést. Három év- 

századon át királyi székhely volt. Szent Ist- 

ván alapította Veszprém, Kalocsa, Csanád, 

Eger, Vác, Győr, Pécs püspökségeit. A ve- 

zérek korában fennállott vár körül a Gizella 
királyné német telepesei révén keletkeztek 

Szatmár és Németi városok. A Szent László 

városának, Nagyváradnak alapítását az 1358. 

évbeli Bécsi Képes Krónikának egy minia- 

tűr képe örökítette meg: a szent király egy- 

házat építtet. Ugyanő alapította Gyulafehér~ 

vár püspökségét. A város az erdélyi feje- 

delmek székhelye lett. A Klusvár körül 3 

12. században keletkezett, magyar és szász 

lakosságú helység előbb városi kiváltságot, 

majd Zsigmondtól »kulcsos város« rangot 
kapott. Mátyás király születési helye. Szá- 

mos országgyűlés zajlott le falai között. 

Politikai jelentőségénél fogva Erdély fővá- 

rosa, azonban a bécsi kormány Nagyszebent 

többször   kijátszotta   ellene.17 

A   Szent   István   alapította   várispánsá- 

gok,   a  későbbi  vármegyék  várai,   illetőleg 

 
17

 Thirring   Gusztáv:   A   magyar   városok   sta- 

tisztikai   évkönyve.   1912. 
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székhelyei is alkalmat nyújtottak városok, 

mint például: Pozsony és Torda keletkezé- 

sére. Az előbbibe ugyanő szász iparosokat 

telepitett. A várost a jogi és gazdasági 

kiváltságok s az országgyűlések országos 

jelentőségre emelték. Itt fogadták el 1723-1 

ban a pragmatica sanctiot; itt játszódott le 
a Mária Terézia-jelenet a »vitam et sangui- 

nem« felkiáltással s végül itt szentesítette 

V. Ferdinánd az 1848-iki törvényeket. Tor- 

da számos országgyűlései egyikén mondták 

ki a székely, a magyar s a szász nemzet 

unióját s 1568-ban, egész Európát meg- 

előzve iktatták törvénybe a teljes lelkiisme- 

reti és vallásszabadságot. 

A külföldi munkások beáramlásán kí- 

vül céltudatos telepítés is megindult első 
királyaink alatt. II. Géza idején a Kelet- 

Sziléziából származó szászok Szepességben 

alapítottak községeket, melyekből királyi 

kiváltságok alapján fejlődött ki a 24 

szepesi város. Jelesebbjei Béla, Leibicz, Pop- 

rád, Szepesszombat, Felka, Igló, Nagysza- 

lók, Szepesolaszi, Csötörtökhely. A szepesi 

városok főhelye már 1271-ben Lőcse, me- 

lyet azonban mint sz. kir. várost nem szá- 

mítottak közéjük. 1440-ben Késmárk lett a 

székhely, melyet még Zsigmond emelt a 

többi szepesi városnál magasabb rangra. A 
szepesi városok közül tizenhármat – Podo- 

lin, Gnézda és Lubló kamaravárosokkal 

együtt tizenhatot – az állandó pénzzavar- 

ban szenvedő Zsigmond király 37.000 cseh- 

garasért (körülbelül kétszázezer pengőért) 

Jagelló lengyel királynak elzálogosított s 

csak Lengyelországnak első felosztását két 

évvel megelőzően, 1770-ben kerültek visz- 

sza az országhoz. 
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Történetileg igazolt, hogy hazánkban a 

honfoglalás előtt is volt bányaművelés, mely 

az Árpád-házi királyok alatt felvirulva, a 

15. században európai hírnévre jutott. Ara- 

nyunk és ezüstünk nemcsak a pénzverésnek, 

hanem a kereskedelemnek is tárgya volt. A 

Garamvölgy középső részén, az u. n. alsó- 
magyarországi bányavidéken Selmecbánya, 

Bakabánya, Bélabánya, Körmöcbánya, Új- 

bánya, Besztercebánya, Libetbánya városok 

fejlődtek a bányatelepekből. A felsőmagyar- 

országi bányavidéken Gölnicbánya, Szomol- 

nok, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozs- 

nyó, Igló, mig Szatmár megyében Nagy- 

Bánya és Felső-Bánya voltak a jelesebb bá- 

nyavárosok. Erdélyből Abrudbánya, Offen- 

bánya, Zalathna és Toroczkó bányavárosok 

említendők. Az ország gazdasági rendsze- 
rében előkelő szerepet játszó sóbányászat 

kezdete Máramarosban a 13. század elejéig 

vezethető vissza. A bányák körüli községek· 

bői öt koronaváros alakult: Huszt, Visk, 

Hosszumező, Sziget és Técső. Erdélyben 

Dés, Kolozs, Szék és Torda városok lakói 

mívelték a sóbányászatot.18 

Amikor a tatárdúlás után IV. Béla az 
ország helyreállításán fáradozott, gondja a 

városokra is kiterjedt. Az az okulás vezet- 

te, hogy csak a várak és a kőfallal kerített 

városok védekezhetnek sikeresen a támadás 

sok ellen. Amazok létesítésére a főurakat, 

emezekére meg a városokat ösztönözte. Na- 

gyobb nyomatékul bőkezűen osztogatta az 

önkormányzati jogokat s a kereskedelmi ki- 

váltságokat   és   a   városok  lakosságát   kül- 

 

18
  Wenzel  Gusztáv:  Magyarország  bányászatá- 

nak   kritikai   története.   1880. 
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földi iparosok és földmívelők betelepítésé- 

vel szaporította. Trencsén, Zólyom, Korpo- 

na, Besztercebánya, Kézsmárk, Lőcse, Göl- 

nicbánya, Beregszász, Nagyszöllős, Buda- 

vár, Szeged, a püspöki fennhatóság alá tar- 

tozó városok közül Nyitra, Gyulafehérvár, 

Bars mind Bélának köszönhetik városi ki- 
váltságaikat vagy azok első szabatos írásba- 

foglalását.19 

Bár a jászok és kunok a honfoglalás 

óta részint békés beszivárgással, részint be- 

töréseik utáni meghódoltatással helyet kap- 

tak az országban, azonban céltudatos lete- 

lepítésük szintén Bélához fűződik. Az or- 

szág közepén, a Tisza két partján jutottak 

szállásaikhoz, melyek összessége Jász-Be- 

rény fővárossal alkotta a kiváltságolt Jász- 

Kun kerületet. A Jászság egyéb városai: 
Jász-Apáthi, Árokszállás, Jász-Ladány, Kis- 

Ér; a Kis-Kunságé: Halas, Félegyháza, Kun- 

Szent-fMiklós, Laczháza, Szabadszállás, Fü- 

löpszállás, Majsa, Dorosma s végül a Nagy- 

Kunságé: Kardszag, Madaras, Kunhegyes, 

Kisújszállás, Turkeve és Kun-Szent-Már- 

ton.20 

IV. Béla városalapításait a magas kul- 

túrák égtájairól származó Anjouk várostá- 

mogató politikája követte. Beszterce, Eper- 

jes, Igló, Nagykároly, Rozsnyó, Sátoralja- 
ujhely, Székelyudvarhely és Szentendre tő- 

lük kapták városi szintre emelő privilégiu- 

maikat és gazdasági kedvezményeiket. – 

Debrecent   a   tatárjáráskor    szétszórt, majd 
19

 Hóman Bálint: Magyar történet. A rendiség 

kialakulásának   kora.   (é.   n.) 
20

 A Fényes Elek: Magyar-Országnak . . . mos- 

tani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 

1839.  c.  művében  használt írásmód szerint. 
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visszatért lakossága újra építette. Zsigmond 

»civitas nostra«-nak nevezte, utódai védel- 

mébe ajánlta, közben azonban 13.000 arany 

forintért Balierhi Andrásnak eladta. – 4 

Tisza árterének szigetein a honfoglaláskor 

települt Szegedet is feldúlták a tatárok. Bé- 

la, Zsigmond s Mátyás királyok kiváltságai 
alapozták meg városi létét. – Zsigmond alatt 

lett Buda, melyet mint várost már a 13. szán 

zad közepén rektor igazgatott, királyi szék- 

hely. Vele szemben a bolgár telepítésű Pest 

kereskedővárosként szerepelt. Budát Má- 

tyás király fényes udvartartása, könyvtára, 

tudósok odagyűjtése európai hírűvé tette. 

Nagy Lajos Pécsett, Zsigmond Budán s 

Mátyás Pozsonyban alapított egyetemet 

(Academia Istropolitana). Az első nyom- 

dát Hess András helyezte üzembe Budán. 
Sajnos, amazok is, emez is rövid életűek 

voltak. – Az oligarchákkal tehetetlen Jagel- 

lók kora (1490-1526) alatt indult meg a 

városok hanyatlása, melyet betetőzött a tö- 

rök másfélszázados  uralma. 

A mohácsi vész utáni zavaros közviszo- 

nyokat a városok is megsínylették. Nem- 

csak a hadviselés minden nyomorúsága sza- 

kadt rájuk, hanem a támadó- és a védőse- 
regek egyaránt sarcolták azt a vagyont, me- 

lyet a polgárok százados szorgalma ra- 

kásra gyűjtött. Bár egyes felvidéki váro- 

sok gazdaságilag föllendültek, azonban 

Buda, Pest, Pécs, Esztergom, Trencsén, Lő- 

cse, Kassa szörnyű károkat szenvedtek, 

Miskolc, Zenta, Szabadka, Dés teljesen el- 

pusztultak. Kőszeg, Pápa, Egerszeg kivéd- 

ték a török támadásokat. Eger is a Dobó 

vezérelte kétezer emberrel visszavert 150 

ezer törököt, de a későbbi ostrom alkalmá- 
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val császári zsoldosok árulása folytán tö- 

rök kézre jutott. Szolnok kétszer is meg- 

semmisült: először a török által, aztán a Rá- 

kóczi szabadságharcok idején. Nyíregyhá- 

zát a 18. század elején már a gyom is föl- 

verte, amikor gróf Károlyi Ferenc gyarma- 

tosítása új életre galvanizálta. Nagykikinda 
úgy elpusztult, hogy a helyén a Bega ki- 

öntései folytán egy nagy mocsár keletke- 

zett. Az alföldi városokat a török adózás 

fojtogatta. Nagykőröst, a régi szabadalmas 

várost az átvonuló hadak sanyargatták. A 

viszonyok kényszere alatt Kecskeméttel és 

Cegléddel együtt létesítette a három város 

közös bíráskodását. Az életében s vagyoná- 

ban állandóan fenyegetett alföldi nemesség 

a felvidéki városokba s várakba húzódott. 

A rajtaütésekkel nyugtalanított s közszol- 
gáltatásokkal sanyargatott falvak népe meg 

a közeli városok: Debrecen, Kecskemét, 

Szentes, Hódmezővásárhely falai közt kere- 

sett menedéket s ezeket legalább lélekszám 

szerint növelte. Az átutazó külföldiek Bus- 

becq, Leslie, Evlija Cselebi stb. siralmas 

képet festenek a vidék pusztulásáról s a 

töröklakta városok szennyéről. így tel- 

jesen érthető, hogy a török után egyes al- 

földi megyéket újra kellett telepíteni. A tö- 

rökiárta országrészek elnéptelenitését még 
fokozta, hogy a törökök a magyar foglyok- 

kal rabszolgavásárt csaptak. így hurcolták 

el Dobsina, Jolsva, Sepsiszentgyörgy, Kar- 

cag valamennyi lakosát. A magas váltságdíj 

fejében mutatkozó nyereségért a törökök s 

magyarok egyaránt a kiváltást valóságos 

üzletággá fejlesztették. A törökök város- 

pusztitásával vetekedtek a császáriaké is, 

Caraffa tábornok Eperjes gazdag és tekin- 
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télyes polgárait Thököly iránti hűségük 

miatt karóba húzatta, kerékbe törette. – 

Rabutin császári tábornok katonái 1706-fban 

Kiskunhalast úgy elpusztították, hogy igás- 

marha nem maradt s az emberek húzták a 

malmot és a szekeret. – Ugyanabban az 

évben Tordát a császári ezredek nemcsak 
feldiilták, hanem még a gyümölcsösét s a 

szőlőjét is kiirtották. – Zólyom várost a 

kurucok gyújtották fel; elhamvadt a levél- 

tára is. – Az 1606. évi bécsi, illetőleg zsit- 

vatoroki békekötés az országot királyi terü- 

letre, erdélyi fejedelemségre s török terü- 

letre osztotta. Ez utóbbin északon Eger, 

Vác, nyugaton Esztergom, Buda, Székesfe- 

hérvár, Nagykanizsa, Pécs, Tolna, keleten 

Gyula, Nagybecskerek, Temesvár, végül a 

Duna- Tisza közén Pest, Szolnok, Nagykő- 
rös, Kecskemét, Kalocsa, Kiskunhalas, Sze- 

ged s Szabadka városok jutottak török iga 

alá. – Az 1699. karloviczi békekötés után 

már csak a Tisza, Maros s a Hunyad megye 

által határolt terület maradt a töröké. Vele 

szemben a középkori határvédelem módjára 

Arad, Szeged és Pétervárad székhellyel egy- 

egy határőrséget szerveztek. Végre az 1718, 

passzaroviczi békekötés szüntette meg a tö- 

rök uralmat. Ekkor a bécsi kormány Temes, 

Torontál és Krassó-Szörény vármegyékből 
Temesvár székhellyel a katonailag kormány- 

zott temesi bánságot alkotta, melynek Becs- 

kerek, Fehértemplom, Lippa, Lúgos és Ver- 

setz voltak a városai. A temesi bánságot 

Mária Terézia szüntette meg. Ezáltal a há- 

rom vármegyét helyreállitották ugyan, azon- 

ban ezeknek és Erdélynek déli részéből ka- 

tonai határőrvidéket létesítettek. Magyar- 

ország anyaterületén Fehértemplom, Karán- 
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sebes, Mehádia, Ónorsova, Pancsova, Titel 

(a csajkások zászlóalja), Újvidék, míg Er- 

délyben Bereczk, Csíkszereda, Hátszeg, 

Illyefalva, Kézdivásárhely és Sepsiszent-1 

györgy városok tartoztak hozzá. Ezekkel a 

határőrvidékekkel szemben az volt a ma- 

gyar sérelem, hogy a polgári igazgatást is 
osztrák rendszer szerint kezelték. A ma- 

gyarországit az 1873: XXVII. t.ic.-kel, az 

erdélyit 1851-Jben szüntették meg. 

Erdélynek Magyarországhoz való évez- 
redes viszonyában mélyreható s városait is 

érintő változások állottak elő. A honfogla- 

lástól kezdve kiegészítő része volt Magyar- 

országnak a választó fejedelemség prokla- 

málásánál, aminek következményéül 1571-ben 

Báthory Istvánt fejedelemmé választották, 

Utoísj fejedelme lemondásával az 1690. évi 

Lipót-féle diploma Magyarországtól elsza- 

kítva, korona-tartománnyá szervezte s így 

maradt az 1848-i unióig, melyet az abszolút 
korszak után az 1868:XLIII. t.-c. valósított 

meg. Az unióig három nemzet: a székely, 

a magyar s a szász játszott benne közjogi s 

politika1! szerepet. A székelyek földjéhez az 

öt széken kívül Marosvásárhely sz. kir. vá- 

ros s Hátszeg kivételével, de Udvarhely 

hozzászámitásával a fentemiitett kiváltsá- 

golt mezővárosok tartoztak. – A magyarok 

földjén nyolc vármegyén s Fogaras szabad 

vidékén kívül Kolozsvár, Gyulafehérvár, Er- 

zsébetváros, Szamosujvár sz. kir. városok, 

Deés, Nagyenyed, Ó- és Ujtorda nemes váro- 
sok, végül Abrudbánya, Hátszeg, Kolos, 

Szék, Vajdahuny ad, Vízakna s a »partium«- 

ból Zilah »taxás helyek« voltak. – A II. 

Géza alatt a Közép-Rajna s a Mosel mellé- 

kéről   beköltöző   szászok   telepeiből   fejlőd- 
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tek ki a következő városok: Kőhalom, Med- 

gyes, Nagysink, Segesvár, Szászsebes, Szász- 

város, Szeben, Szerdahely, Újegyház, me- 

lyek Beszterce és Brassó vidékével együtt 

a Királyföldet alkották. – Százados üldöz- 

tetés után az örmények egy része a 17. szá- 

zad végén szintén Erdélybe kapott bebo- 
csájtatást. Városaik Szamosujvár és Erzsé- 

betváros. Élénk üzleti szellemük különösen 

az   előbbit  kereskedelmi   központtá   avatta, 

Az alkotmány és a vallásszabadság 

megvédéséért sikeresen harcoló Bocskay 

István erdélyi fejedelem a hajdúkat vitéz- 

ségükért 1605-ben megnemesitette. Böször- 

mény, Dorog, Hadház, Nánás, Szoboszló és 

Vámos-Peres városaikból állott a Hajdú- 

kerület. 

Zsidók a honfoglalás óta laknak az or- 
szágban. Főfoglalkozásuk a kereskedelem 

s a pénzkölcsönzés volt. Számos törvény és 

kiváltságlevél intézkedett felőlük. Ezek ve- 

leje az volt, hogy eleinte csak püspöki szék- 

helyeken lakhattak, később bármely város- 

ban, azonban csak erre a célra kijelölt ut- 

cákban. A mohácsi vész után sok város 

kitiltotta a zsidókat s csak II. József enge- 

délyezte városi letelepülésüket. 

Városaink a Habsburg királyok alatt 
nemcsak számbelileg szaporodtak, hanem 

gazdasági és közművelődési fajsúlyuk is 

megnövekedett. A felsőmagyarországi váro- 

sok Lengyelország felé, a dunántúliak nyu- 

gati irányban bonyolítottak le jelentős ke- 
reskedelmet. Az ötvös iparáról hires Brassó 

kereskedelmi forgalma a Hanzáig terjedt. 

Debrecen a kelet-magyarországit tartotta 

a kezében. Dés, Szolnok, Szeged forgalmát 

a  sószállítás  emelte.   Ez utóbbinak  valósá- 

 



46 

 

gos kereskedelmi flottája járta a déli folyó- 

vizeket. Szászrégen a marosi tutajozás s a 

fiumei kikötő a tengeri kereskedelem góc- 

pontja lett. Igaz, hogy kereskedelmünk jó- 

részt nyerstermékekre szorítkozott, de ezek 

sorában foglalt helyet a borok királya: a 

tokaji. Iparosaink különösen ruházati cik- 
kekkel, a szepesi lenvászonnal, barchettel, 

fegyverrel, bőrkészítményekkel (szamosúj- 

vári szattyán) remekeltek. Céhszervezeteik 

erejét mutatja, hogy Nagyszebenben már a 

14. század közepén 19 céh 25 iparággal mű-
 

ködött. Gazdasági tevékenységükön kívül a 

városok védelméből is derekasan kivették 

a részüket. Az építőipar nemcsak várak, 

templomok, városházak, hanem magánházak 

építésével is szorgoskodott. A közművelődés 

ápolása akadémiáknak, kollégiumoknak, 
közkönyvtáraknak adott hajlékot. Szeben- 

ben, Brassóban, Kolozsvárott, Bártfán, Po- 

zsonyban, Debrecenben stb. nyomdákat állí- 

tottak s 1792-ben Kassán színházat építettek. 

Ezzel az örvendetes képpel szemben 

áll az a körülmény, hogy városainkban, ke- 

vés kivétellel a nemzetiségi elemek jutot- 

tak túlsúlyra. Magyar városok voltak Esz- 

tergom, Székesfehérvár, Vác, Szeged, Arad, 
Debrecen, Nagyvárad s általában az alföl- 

diek, míg német eredetük hatása alatt ál- 

lottak Kassa, Eperjes, Pozsony, Sopron, 

Nagyszombat, Besztercebánya a szepesi s az 

erdélyi szász városok. Tűz- és árvízkatasz- 

trófák s járványok istencsapásai, háborúk 

borzalmai századokon át pusztították a vá- 

rosokat s apasztották bennük a magyar lel- 

ket tág kaput nyitva a délről jövő kulturá- 

latlan nemzetiségi elemeknek. Az osztrák 

kormány   ezekkel   céltudatos   elnemzetietle- 
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nítő politikát folytatott. Csattanó példája 

a »kikindai kerület«. 1690-ben 70-80.000 

szerb menekült a török elől az országba. 

A zentai győzelem után a Tisza-Maros vi- 

déken tíz községben telepedtek le. Mária 

Terézia kiváltságlevele alapján szervezték 

meg ezekből Nagykikinda székhellyel, ke- 
rületi kapitánysággal, önálló közigazgatás- 

isal s bíráskodással a »kikindai kerület«^et. 

A szabadságharcban nemcsak 2400 embert 

küldtek az osztrák táborba, hanem 10.000 

népfelkelőt állítottak ellenünk fegyverbe! 

Buda is, Pest is annyira német és rác volt, 

hogy a nemzettel sokáig meg sem értették 

egymást. 

Mivel a városok politikai súlya elenyé- 

szett, szinte begubóztak féltékenyen őrzött 

jogosítványaikba. Megmerevedett jogköny- 
veikkel s mind fejlettebb céheik statútumai- 

val elbástyázták magukat az ország többi 

részétől. Megtiltották, hogy a nemesség fa- 

laik közé telepedjék. Ez utóbbi viszont nem- 

zetiségi s politikai okoknál fogva kétségbe- 

vonta nemzethűségüket. 

Az ellentéteket a reformációval 
s az ellenreformációval kiélezett val- 

lási különbségek még fokozták. Az 1689: 

XVII. t.-c. kimondta, hogy mivel a negyedik 

rend (a városok) a többieket nemcsak el- 

érte, hanem talán túl is haladja, számukat 

szaporítani nem szabad. A városok visszás 

helyzetüket érezve, már 1790 óta jogi refor- 

mokra törekedtek, ezek azonban leginkább 

Bécs rövidlátó politikája miatt hajótörést 

szenvedtek. Fordulatot jelentett, hogy II. 
József császár az országos hatóságokat Po- 

zsonyból Budára helyeztette és ezzel Buda, 

majd   1848-ban   az   országgyűlésnek   Pestre 
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kerültével, ez lett az ország fővárosa. Úgy 

József nádornak, mint gróf Széchenyi Ist- 

vánnak örök érdeme, hogy Pestet és Budát 

urbanizálta. A modern Budapestet azonban 

id. gróf Andrássy Gyula teremtette meg. 

Kezdeményezésére alkotta meg a törvényho- 

zás az 1870:X. te.-t, mely életrehívta a Fő- 
városi Közmunkák Tanácsát, amely hatvan 

év~alatir ä mai fővárost építette ki.21 A má- 

sik átütő erejű intézkedés az 1872:XXXVI 

t.-c. volt, mely Pest és Buda sz. kir. fővá- 

rosokat, Óbuda mezővárost és a Margit-szi- 

getet egyesítette. A székesfőváros arányait 

a Baross Gábortól inaugurált vasúti politika 

s az ezzel összefüggő gazdasági, különösen 

építkezési föllendülés fejlesztette ki. Népes- 

sége a 19. században 1254%-al szaporodott; 

ebben a tekintetben túlszárnyalta Európa 
valamennyi városát. Mint az országgyűlés s 

a kormányhatóságok székhelye s az iroda- 

lom, tudomány és művészetek központja a 

szóhozjutott színház s a szárnyrakapott saj- 

tó útján megmagyarosodott.22 

Városaink   kilencszáz   éves     történetét 

tárgyilagosan bírálva, nem marasztalhatjuk 

 
21

 Siklóssy Lászlónak Rakovszky Iván elősza- 

vával kísért könyve: A Fővárosi Közmunkák Taná- 

csának története. Hogyan épült Budapest. (1870- 

1930). Széleskörű tanulmányok alapján tárja elénk 

a főváros szabályozási és építési történetét. A mű- 

vet igen becses illusztratív anyag teszi szemléle- 

tessé. Könyve mintaszerű példánykép arra, hogy 

miként kellene megírni a vidéki városok építésének  

monográfiáját. 
22

 A főváros utolsó 65 esztendejéről ragyogó 

humorú rajzokat és emlékeket írt Ágai Adolf: Por- 

zó Utazás Pestről-Budapestre 1843-1907. c. köny- 

vében. 
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el azokat a hazafiatlanság bűnében, mert 

sorsukat kivülök álló s így kivédhetetlen 

körülmények befolyásolták. Az egyik ilyen 

a rendiség, mely az ország népét nemesre, 

polgárra és jobbágyra osztályozva, éket vert 

a városok és a nemesség közé. A másik a 

Mohács utáni országos politika, mely három- 
felé szakította az országot s a városokat 

századokra elsodorta a nemzeti egység gon- 

dolatától. További végzetesség a török hó- 

dítás volt, mely az észszerűtlen rombolások 

megszűnte után is állandó támadásaival meg- 

gátolta a városok fejlesztését és szilárdabb 

építkezését. Az országos mostohaság s a 

sorscsapások megedzették a városokat; ke- 

zükbe adták az önvédelem változatos fegy- 

vereit s kiváltották belőlük a saját erőre 

való támaszkodás gondolatát. A közös szen- 
vedések egybefonták a városok érdekeit a 

nemzetével. Nemcsak a csataterek pirosul- 

tak a hősi vértől, hanem a városok piacai 

is a szabadságjogokért mártiromságot szen- 

vedett polgárok vérétől. Az 1848-iki s az 

1867-iki politikai átalakulásban megnyilatko- 

zó magyar Géniusz varázsereje újjáterem- 

tette városainkat: a magyar nemzeti műve- 

lődés kútfejévé váltak. A polgárok lelkében 

is tudatossá vált a városoknak ez a magasz- 

tos hivatása: nemcsak érzésben, hanem 
nyelvben is magyar polgárrá nevelődtek. 

Fényes példát szolgáltat erre néhány adat. 

1900-ban Pozsonynak 65867 lakosából ma- 

gyarnak vallotta magát 20102, németnek 

33.202 s tótnak 10.715, azaz 1880-tól 1900- 

ig a magyarok 148.8%-kal, a németek 1.9 

%-kal s a tótok 19.5%-kal szaporodtak. 

Ugyanebben az időszakban Temesvár ma- 

gyarsága   138.8 %-kal,   a   Soproné   141.3 %- 
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kai, a Zólyomé 229%-kal s a Bártfáé 344.8 

%-kal  szaporodott. 

Városaink vitathatatlan érdeme, hogy 

évszázadokon át ők kapcsolták az országot 

Nyugat-Európához. Amíg a vármegyék a ne- 

mesi s akkoriban ezzel egyértelműen a nem- 
zeti jogokat védték, a városok fiaik külföldi 

iskoláztatásával, építkezéseik stílusával, 

kézmívességükkel s műiparukkal, nemzet- 

közi kereskedelmükkel, jogi életükkel, sőt 

társadalmi külsőségeikkel is a fejlettebb 

Nyugathoz simultak. Városainknak éppen 

ez az eljárása választotta el élesen Magyar- 

országot a Kelettől. És így – bár a külföld 

vakbuzgó utánzása nemzeti szempontból 

ócsárolható – városaink magatartásukkal 

tudattalanul is nemzeti missziót teljesítet- 

tek.23 S mivel a külföldnek a másik ország 
tájszépségein kívül csak a városok iránt 

van érzéke, jövőre is a városainkra vár a 

hivatás, hogy az országot kifelé méltóan 

képviseljék. 

A trianoni békeszerződés városi szem- 

pontból is óriási veszteséget okozott az or- 

szágnak. Amíg azelőtt Horvátország nélkül 

138 városunk volt, most a fővároson kívül 

csak 10 törvényhatósági és 35 megyei van. 

De nemcsak a szám fájó, hanem a Temes- 

 

23
 A magyar Tudományos Akadémia 1832-ben 

a következő pályatételt tűzte ki: »Milyen befolyások  

volt honi városainknak nemzetünk kifejtődésére és 

csinosbítására?« Fejér György 1837-ben hasonló 

című könyvvel felelt a kérdésre. Hetényi János ju- 

talmazott művét 1841-ben adta ki az Akadémia. 

Ugyanezzel a témával foglalkozott Majorszky János- 

nak 1842-ben: Városaink philosophiai tekintetből 

cím alatt megjelent  könyve. 
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vár, Arad, Nagyvárad, Kassa, Pozsony, 

Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagy- 

enyed által képviselt magyar kulturközpon- 

tok hiánya is. A világháború után a főváros 

nyomában haladnak Szeged, Debrecen, Pécs, 

Sopron mint egyetemi, Győr, Miskolc, Ka- 

posvár, Szolnok, Salgótarján, Baja, Balassa- 
gyarmat, mint ipari, Kecskemét, Hódmező- 

vásárhely, Nyíregyháza, Nagykőrös, Szen- 

tes, Gyöngyös, Békéscsaba, mint mezőgaz- 

dasági városok, a festői fekvésű dunántúli- 

ak Egerrel és Váccal együtt mint történel- 

mi emlékek letéteményesei.24 Hivatásuk, 

hogy a decentralizációnak klebelsbergi el- 

gondolása szerint nyugat-európai módra a 

vidéki közép- és nagyvárosok sorát alakít- 

sák ki.25  Amit  egy  széleslátókörű   szellem 

 

24
 »A római kultúra maradványai Dunántúl 

oly számosak, hogy a népvándorlás és a középkor 

eseményeinek számos pusztítása sem tudta nyo- 

maikat végkép eltüntetni. Még ma is rengeteg épü- 

let, rom, tégla, számos helyen talált becses műtárgy 

hirdeti a római uralom alkotásait. Annyi minden- 

esetre bizonyos, hogy semmiféle nép oly sok mara- 

dandó nyomot nem hagyott Dunántúl földjén, mint 

a római. Dunántúl városain a római eredet bélyege 

máig sem homályosult el«. Kogutowicz yKárolv: 

Dunántúl  és   Kisalföld.   1930. 
A Tudományos Társulatok és Intézmények Orsz. 

Szövetsége Magyar Kultúrhelyek címmel Magyary 

Zoltán szerkesztésében német, francia, angol s olasz 

szövegű könyvben, 153 képben mutatja be a főváros 

és a vidéki városok közművelődési intézményeit. 

Célja a külföld tájékoztatása. 
25
 A Budapesttel szomszédos, rohamos fejlő- 

désű munkás-városok sorsa a jövőben a fővárossal 

még  szorosabb  kapcsolatba  fog  kerülni. 
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megalapozott, azt a belátó közszellemnek 

következetesen folytatni kell. Mert a város- 

építés egy ugyanazon gondolat a nemzetépí- 

téssel! 

A város szervezete. 

A fejedelmek s az egyházi és világi 

főurak lakóhelyén a fegyveres népen kívül 

tisztviselők, kereskedők, iparosok s földmí- 

velők is tartózkodtak. A tisztviselők jogvi- 

szonyait a szokás alapján a ius ministeria- 

lium, az utóbbiakét a ius curiae szabályozta. 
Amikor a gazdasági foglalkozásúak meg- 

szaporodtak s hasznosságuk nyilvánvalóvá 

lett, jogi viszonyaikat uruk írásba foglalta. 

Ez a privilégium, a kiváltságlevél alakjában 

történt, mellyel az emiitett réteg személyes 

szabadsághoz jutott. Az ingó- és ingatlan 

vagyon védelme s az az elv, hogy aki égy 

évig és egy napig háborítlanul lakik a vá- 

rosban, szintén részese a szabadságnak 

(Stadtluft macht frei), sok embert a vá- 

rosba csábított. Az állandóan gyakorolt s 
a társadalmi és gazdasági fejlődés során 

vásártartással, bíráskodással s szabályal- 

kotással bővült privilégiumból városi szo- 

kásjog alakult. Szilárd halmazállapotba 

azonban csak a 13. századtól kezdve jutott, 

amikor a városjogot könyvbe jegyezték föl. 

A jogkönyvek közül a Magdeburg kereske- 

delmi városé emelkedett ki. A Brandenburg- 

ban, Sziléziában stb. keletkezett városok 

ezt a jogot kapták vagy vették át s ezáltal 

Magdeburgnak fiókvárosaivá váltak. Ez 

utóbbiaktól viszont Boroszló, Halle, Lip- 
cse, Drezda stb. kölcsönözték jogukat. Ne- 

vezetes  joggyűjtemények voltak még a  lü- 
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becki, a hamburgi, a kölni, a freiburgi, a 

müncheni, a bécsi, az iglaui. A német város- 

jogok az ország északi részén érvényes és 

országos s hűbérjogokat tartalmazó Sachsen- 

spiegellel és a déli részek Schwabenspie- 

gel-ével szemben a partikuláris jogot alakí- 

tották ki. A kivándorlók ezt vitték maguk- 
kal új hazájukba s így Magyarországra is. 

Franciaországban kiválóbb városjogok 

voltak az Orleansé, a Laoné, a Párisé,( a Lil- 

le-é, az Amiensé stb. 1215-ben, tehát alig 

pár évvel az Arany Bulla előtt adta ki 

Földnélküli János angol »király a Magna 

Chartát, az alkotmánynak évszázadokon át 

alaptörvényül tekintett szabadságlevelét. Ez 

többek közt arról is intézkedett, hogy Lon- 
don s általában a városok háboritlanul gya- 

korolják régi szabadságukat. – Lengyel- 

es Oroszország (Pszkow, Nowgorod), Skan- 

dinávia s Csehország városai (Prága, Brünn, 

Olmütz, Znaim) előbb-utóbb szintén privi- 

légiumhoz jutottak. – Az ibériai félsziget 

városaiban a forum szótól származó fuero 

jelentette a szabadságot. Egyébként úgy itt, 

mint Dél-Franciaországban és Olaszország- 

ban a városoknak a római municipum szol- 

gált mintaképül: köztársasági alakot, .öltöt- 

tek. Az olasz városok fölé a 14. és 15. szá- 
zadban kény urak kerültek. így Milánóban a 

Viscontiak, majd a Sforzák, Mantuában a 

Gonzagák, Modenában az Este család, Pár- 

mában a Farnesek, Firenzében a Mediciek, 

Genovában a Grimaldiak s a Doriák, Urbi- 

noban a Barberiniek. Bizonyos azonban, 

hogy ezek a zsarnokok, akiknek korában a 

világtörténelem legkörmönfontabb politikai 

cselszövényeit s leghajmeresztőbb közönsé- 

ges bűncselekményeit követték el,  – váro- 
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saikat   úgy   anyagiakban,    mint   művelődés 

tekintetében felvirágoztatták. 

A városokat eleinte a fejedelem, a föl- 

desúr tisztviselője igazgatta, a 13. század 

körül azonban vagy küzdelemmel vagy pénz- 
zel függetlenítették magukat s szervezetük 

egy vagy két polgármesterrel (Bürgermeis- 

ter, podesta, maire, doge) az élén a 12-24 

tagból álló tanács lett s kialakult a közhiva- 

talnoki intézmény.26 A tanács feladatához 

elsősorban a helyi ügyek szabályozása tar- 

tozott s ennek keretében a bíráskodás. 

A privilégiumok ugyanis a köz- és 
magánélet részletes rendezésével nem fog- 

lalkoztak, azt a Willkühr, a statútum oldot- 

ta meg, sokszor ma már mosolyra késztető 

aprólékossággal. Például megbüntettek egy 

tanácsbélit, mert kigombolt kabátban ment 

végig az utcán vagy a hajadonokat eltiltot- 

ták a csipkeveréstől, mert az erkölcstelen- 

ségre vezet stb. Időjártával a város a terü- 

leti önállóságon túl az adóztatást, a pénz- 

verést, sőt a pallosjogot is megszerezte. A 

városlakók erkölcsi, szellemi s gazdasági 

energiája visszaiojthatatlan erővel dolgozott 
a közület önállóságáért: a lakosság erjedő 

mustja a polgárság szinborává forrott ki s 

köztevékenységük kialakította az önkor- 

mányzatot. 

A földesúri tisztviselők s a privilégium 

előtti szabadok sorából került ki a város 

arisztokráciája: a patríciusok, akik fokról- 

fokra magukhoz ragadták a város kormány- 

zását s akikkel e miatt a demokrata polgá- 

 

26
 Hajnik Imre: Egyetemes európai jogtörténet. 

1880. 
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rok sokszor százados küzdelmet folytattak. 

A 86. zsoltár úgy képzeli, hogy az Isten a 

választottakat bejegyzi az élet könyvébe, 

mondván: »Ez is Sionban született«. Azon- 

módon Velence is aranykönyvbe jegyezte 

be a nobilikat, az államügyek intézésére 

kizárólag jogosultakat. Lassankint az első 
kasztba kerültek a papok, a megjgazdagult 

kereskedők, a tekintélyes iparosok s a szel- 

lemi foglalkozásúak is. Fölemelkedésüket a 

szabad társulás segítette elő. – Angliában 

a polgárság gildekbe szervezkedett abból 

a célból, hogy egymást kölcsönösen védel- 

mezzék, közös célokra tagdijakat fizessenek 

s egyesült erővel vigyék ki, hogy a tagjaik 

ellen elkövetett bűncselekmények megtorol- 

tassanak.27 A gildek tagjaikért kezességet 

vállaltak. A vallási és védelmi gildeken kí- 
vül a városokban kifejlődtek az ipariak is. 

Bérbevették a városi adókat, kiszolgáltatták 

az igazságot, gyakorolták a vásárjogot. A 

kontinens városaiban a gildeket tilalmazták, 

ezekben viszont céhszervezet alakult ki. 

Nemcsak iparosok és kereskedők, hanem 

papok, birák, orvosok és gyógyszerészek 

is céhekbe tömörültek. Dante ez utóbbiakéba 

vétette föl magát. A céhszervezet a gazda- 

sági érdekek támogatásán kívül közigazga- 

tási, városkormányzási, sőt idővel politikai 
szerepet is töltött be. A 13. században Firen- 

zében a várost igazgató signoriának csak az 

lehetett tagja, aki a kereskedői céhek vala- 

melyikénél be volt jegyezve. Medici Katalin 

a Bertalan éj rendezését a párisi céhek fő- 

nökével tárgyalta meg. Társadalmi tekinté- 

lyük bizonysága Rembrandtnak: A posztó- 

 
27

 Ereky István: Jogtörténelmi és közigazgatás- 

jogi tanulmányok.  1917. 
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céh elöljárói híres képe. A céhek művészi 

becsű szerepeltetése a Wagner Richárd 

Nürnbergi Mesterdalnokok operája. Ez a ze- 

nét eszközül használva, a céheknek a szabá- 
lyokhoz való csökönyös ragaszkodásával 

szembeállítja a lángész szabad szárnyalását. 

Természetesen, ez utóbbi győz, azzal azon- 

ban, hogy a hagyományokat is tisztelni kell. 

A lakosság szaporodásával s a pénzgazda- 

ság beköszöntével a céhszervezet hatalma 

aláhanyatlott.28 

A fejedelmek és a főurak tapasztalva a 

városok gazdasági előnyét, sűrűn osztogat- 

ták a kiváltságokat, melyek a városokat az 

eddig említetteken kívül még a rendészet 

gyakorlására, a védelem szervezésére, sőt 
állami feladatok végzésére is feljogosítot- 

ták. A városok lettek a vagyon birtokosai, 

a rend fenntartói, a jogbiztonság őrei s a 

megbízhatóság mintaképei. A fejedelmek- 

kel közössé vált az érdekük, hogy a magán- 

harcokat folytató rablólovagok várai felpör- 

költessenek s a központi hatalom ellen tu- 

sakodó hűbérurak megfékeztessenek. Az 

érdektalálkozás szövetséget teremtett a fe- 

jedelmek s a városok között. Mikor azonban 

a hatalom azt tapasztalta, hogy a városok- 
ban demokrata mozgalmak indulnak meg, 

azokat elfojtotta. A városi szabadság virág- 

zása a középkor után lehervadt. A német és 

francia városok önkormányzata a fejedelmi 

abszolutizmus korában úgyszólván teljesen 

elsikkadt. A porosz városok önkormányza- 

tának 1808. évi rendezése Stein báró nevé- 

hez fűződik. A francia forradalom utáni kor 

az önállóságra olyan túlzóan hatott, hogy a 

 
28

 Kováts   Ferenc:   Céhek   a   Közgazdasági   En- 

ciklopédiában. 
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francia városok államot az államban te- 

remtve, a kormányzat a köz érdekében meg. 

szorító intézkedésekre kényszerült. A párt- 

harcok idején az olasz városok is elvesztet- 
ték egykori szabadságukat s csak az ujabb 

korban  részesültek  benne. 

Jelenben a külföldi városok szervezete 

országonkint tömérdek változatot mutat.29 

Abban azonban mind megegyeznek, hogy 

élükön polgármester áll, szűkebb vagy tá- 

gabb önkormányzattal vannak felruházva és 

központilag ellenőrzötten állami feladatokat 

is végeznek. 

Az angol városok szabadsága annyiban van 

korlátozva, hogy a békebírák is végeznek közigaz- 

gatási feladatokat, továbbá a bíróságok bizonyos 

ellenőrzést gyakorolnak a közigazgatás felett s vé- 

gül a parlamentnek befolyása van a közigazgatás- 

ra; viszont azonban új törvényekkel tágítja az ön- 

kormányzatot. Az is eltérés a kontinenstől, hogy az 

állam az országos érdekű közigazgatást nem saját 

közegeivel, hanem az önkormányzatiakkal végezteti. 

Angliának Skót- és Írország nélkül 62 eounty-ja 

(megyéje) van s ezek egyike London, mely a City- 

ből és 28 külön városból áll. A főváros önkormány- 

zatának intéző szervei: London megye tanácsa el- 

nökkel, a bekebelezett külön városok tanácsai pol- 

gármestereikkel s a City testületi szervei. A Cityt 
mint  az  üzleti élet központját számtalan kiváltság- 

 

29
 Répási Máípás: Külföldi közigazgatási és 

önkormányzati szervezetek. 1927. c. könyvében rész- 

letesen tárgyalja Anglia, az Északamerikai Egye- 

sült Államok, Porosz-, Bajor-, Szász-, Franciaor- 

szág, Belgium, Olaszország közigazgatási intézmé- 

nyeinek keretében a fővárosok s a városok szer- 

vezetét. A függelékben Tersztyánszky Jenő Ausztria, 

míg   Némethy   Imre   Paris   közigazgatását   ismerteti. 
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levél, törvény, szokás és hagyomány valóságos köz- 

igazgatási régiséggé avatta. Háromféle gyűlés és 

külön polgármestere, a Lord Mayor intézi ügyeit. 

London helyi ügyekben ellenőrzésnek alávetve nincs. 

– Paris közigazgatási szervezete a 80 tagból álló 

közgyűlése, a húsz kerületének élén álló egy-egy 

kinevezett polgármester (maire), míg a városnak 

s a vele együtt igazgatott szajnai departement-nak 

élén a köztársaság elnöke által kinevezett Préfet 

de la Seine áll. Azaz Parisnak, ellentétben a többi 

francia várossal, választott polgármestere nincs. A 

Nagy-Páris megteremtése és szervezésének megalko- 

tása most vajúdik. – Az 1920. ápr. 27. törvény ér- 

telmében Berlin 7 más várossal, 59 községgel és 27 

Gutsbezirkkel olvadt össze. Központi szervei: a vá- 

rosi képviselőgyűlés (Stadtverordnetensammlung), a 

tanács, a közigazgatási bizottságok, az első polgár- 

mester (Oberbürgermeister). A főváros húsz köz- 

igazgatási kerületre (Verwaltungsbezirk) van fel- 

osztva. Szervei: a kerületi gyűlés (Bezirksversamm- 

lung), a kerületi hivatal (Bezirksamt), mely a tanács- 

nak felel meg s elnöke szintén polgármester. A ke- 

rületek még helyi kerületekre (Ortsbezirk) osztha- 

tók. Ez utóbbi élén a helyi kerületi előljáró (Orts- 

bezirkvorsteher) áll s mellette működnek a válasz- 

tott tanácsosok. – Az olasz önkormányzat szerve- 

zete a franciáéhoz hasonlít, de az állami felügyelet 
hatékonyabb. A város szervei: a tanács, a választ- 

mány s a polgármester (sindaco), akit a tanács a, 

saját kebeléből négy évre választ s aki egyszer- 

smind a kormány közege. A városok nagyság szerint 

fokozatokba vannak osztva s önállóságuk a fokozat 

magassága szerint nő. Rómában 1925 óta a polgár- 

mester s a tanács helyett a király által kinevezett 

kormányzó működik, melléje 80 tagú véleményező 

testület van szervezve. – Ausztriában az egyes 

államok székhelyeit s más jelentősebb városokat 

mint    Sankt-Pölten,    Wiener-Neustadt,    Linz,    Salz- 
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burg, Graz, Klagenfurt, Innsbruck a törvény külön 

statútummal ruházta fel. Nincsenek alávetve a po- 

litikai járási hatóságoknak. Élükön a polgármester 

áll. Bécs a jogszabályalkotást 165 tagból álló s or- 

szággyűlés (Landtag) jellegű községtanácsa útján 

gyakorolja. Az országos kormány helyét a városi 

szenátus tölti be, melynek tagjai a polgármester, két 

alpolgármester s legalább kilenc városi tanácsnok. 

– Az Északamerikai Egyesült-Államokban a váro- 

sok szervei: a tanács, a polgármester, a bizottságok 

s a végrehajtó osztályok. A polgármester vezeti a 

közigazgatást s nevezi ki a főbb tisztviselőket. Ve- 

lük szemben azonban sem utasítási joga, sem fe- 

gyelmi hatalma nincs. Emiatt néhány városban fel- 

hatalmazták a polgármestert, hogy hivatalbalépése 

után a tisztviselőket kicserélhesse. A tanács vagy 

egyetlen testület vagy két kamarás; vele szemben 

nincs kormányfelügyelet, de határozatai ellen a pol- 

gármesternek vétójoga van. Az öt városból összetett 

New-Yorkban hetvenöt tagból áll a tanács, de a vá- 

ros költségvetését nem ez, hanem egy bizottság ál- 

lapítja meg, melynek tagjai a tanács elnöke, a pol- 

gármester, a kincstárnok s öt városi tisztviselő. 

Több száz kisvárosban, de New-Orleansban is a ta- 

nács és a polgármester helyett öt tagú bizottságot 

állítottak a város élére. Ezeken a helyeken a vá- 

lasztók többsége hatósági intézkedéseket hozhat ja- 

vaslatba, sőt a választott tisztviselőktől a megbí- 

zást vissza is vonhatja. Az egyes államok törvény- 

hozása túlzóan beleavatkozik a közigazgatásba. így 

a pennsylvaniai Philadelphia városát fényűző város- 

háza építésére kötelezte s félretolva a hatóságokat 

az építés keresztülvitelére megbízottakat nevezett 

ki azzal a felhatalmazással, hogy építési kölcsönt 

felvehessenek s erre a célra adót kivethessenek.
30 

Ha az ó- és középkori városok módján 

belső és külső szuverenitással nem is felru- 

 
30

 Répási  id.   mű. 
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házva, azonban a legújabbkorban is kelet- 

kezhetnek állami jogállású városok. Az 1871. 

német alkotmány szerint Hamburg, Bréma 

és Lübeck, régi Hanza városok éppen oly 
szövetséges államai a német birodalomnak, 

mint például Bajorország; Berlin csakúgy 

tartománya Poroszországnak, mint Branden- 

burg. Danzig város Lengyelország tengeri 

forgalma érdekéből Németországtól elsza- 

kittatván, 1920 nov. 15. óta néhány község- 

gel együtt köztársasági formájú állam. Bécs 

az osztrák köztársaságnak éppen olyan Bun- 

deslandja, mint például Tirol. Szervezeti- 

leg város, jogilag állam. Egyedülálló eset 

a Rómáé: az olasz főváros földrajzi terüle- 

tén szuverén állam keletkezett. Az 1929 
febr. 11-iki lateráni egyezmény ugyanis 0.44 

km.2 területet hasított ki a városéból s ezt 

az olasz állam fennhatósága alól elvonva, 

rajta a 639 lakosú Vatikán-város, a pápa 

mint államfő alatt önálló államként alakult. 

A magyar városok közjogi állása 

és szervezete. 

A magyar jogtörténet a vár körüli tele- 

pülésből származó,31 valamint a külföldi 

hospesek alapította városoktól az 1929. évi 
rendezésig   változatos   szervezetről   számol 

 
31

 A »város« a »vár«-ral, erődítéssel ellátott 

helység. Régebben »váras« alakja volt s ez erede- 

tileg csak jelzője volt a help főnévnek. Ebből a 

gyakori »váras« hely kapcsolatból aztán a váras- 

város melléknév jelentéstapadás következtében fő- 

névi jelentéssel vált ki. Horger Antal: Magyar sza- 

vak története, 1924. – A »vár« szó a helynevekhez 

is hozzátapadt, pl. Kolozsvár, Temesvár, Szigetvár 

stb. L. Wildner id.. tanulmányát. 
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be. Miként külföldön, úgy Magyarországon 

is a városjog egyrészt királyi szabadság- 

levelekben, másrészt városi statútumokban 

gyökerezik. A magyar városjog privilégia- 
lis forrása lényegesen különbözik a külföl- 

ditől. Amig ugyanis ott a fejedelmeken kí- 

vül az egyházi és világi főurak is adomá,- 

nyoztak városi kiváltságokat, addig nálunk 

csak a király. Ebből következik, hogy a 

városok közvetlenül a király alá tartoztak. 

Ezen az sem változtat, hogy volt néhány 

püspöki város is, mint Vác, Eger, Csanád 

stb., mert ezek korlátozott joga is királyi 

adományban gyökerezett, és hogy voltak 

földesúri joghatóság alatt álló mezőváro- 

sok, mert ezek meg a vármegye alá voltak 
rendelve. Egyedüli példája a földesúri sza- 

bad városnak Komárom, melyet IV. Béla 

alapított, lakóit polgári szabadsággal ru- 

házta fel s Walter kamaraispánnak adomá- 

nyozta.32 

A királyi kiváltság a városokat kivette 
a vármegyei hatóság alól s immunitásuk 

következtében területükön sem a nádor, sem 

a királyi tisztviselők el nem járhattak. Jo- 

gosítványaik a következők voltak: a sz. kir. 

város, mint testületileg nemes személy, ne- 

mesi szabadságokkal élt; földje olyan saját- 

ja volt, mint más földesúré s azon a királyi 

kisebb haszonvételeket gyakorolta; tisztvi- 

selőit: a bírót, a polgármestert és a tanács 
tagjait választotta; elsőfolyamodásulag bí- 

ráskodott; szabályrendeletet alkotott; kegy- 

uraságot gyakorolt; vámmentessége, vásár- 

tartása,   saját   cimere   és   pecsétje   volt.   A 

 

32
 Hóman Bálint:  A  magyar városok   az  Árpá- 

dok   korában.   1908. 
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sz. kir. városok kiváltságaik fejében a ki- 

rályi kincstárnak adóztak s tartoztak meg- 

határozott számú katonát állítani s a várost 

fallal megerősíteni. – Élén a bíróval, a 10- 
12 esküdt polgárból álló tanács intézte az 

önkormányzat ügyeit, gyakorolta az ipari-, 

a vásár- s a közbiztonsági rendészetet, be- 

hajtotta az adókat, előtte kötötték a szer- 

ződéseket s bíráskodott egész a pallosjogig. 

Működését a városi szószólóval az élén 

a 40-100 tagból álló külső tanács ellen- 

őrizte s évenkint rendszerint Szent György 

napján megejtette a tisztújítást. Különösen 

az ipari jellegű városokban a külföldi min- 

tára alakult céhszervezetek szintén jelentős 

befolyást gyakoroltak a közügyek intézé- 
sére. – A városok régi önkormányzatát ille- 

tően három körülményre kell rámutatni. Az 

egyik az, hogy a korai városjogban a ma- 

gánjog és a közjog nem volt elválasztva 

s a másik az, hogy az önkormányzatban 

eleinte túlnyomó volt a bíráskodás. Ezért 

is volt a biró a legfőbb tisztviselő s csak 

amikor a viszonyok fejlettsége következté- 

ben a közigazgatási feladatok nyomultak 

előtérbe, lett a polgármester a város feje. 

Végül különösen a protestáns városokban 
észlelhető a városnak es az egyháznak in- 

tézményes összeműködése (eklézsia-köve- 

tés). 

A statútum kétféleképen  keletkezett 

Vagy a külföldről bevándorlók, a hospesek 
hozták magukkal hazai jogukat vagy a pri- 

vilegizált város alkotta, illetőleg más vá- 

rostól kölcsönvette. A Dunántúli városok 

nagy része a bajor, Buda a szász, Kassa a 

thüringiai jogra vezetik vissza ősi jogaikat.33 
 

33
 Iványi   Béla:   Magyar   alkotmány-   és   jogtör- 
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Mintául különösen Budának és Székesfehér- 

várnak a magdeburgi jogban gyökerező jog- 

könyvei szolgáltak. Az előbbit pl. Brassó, 

az utóbbit Győr, Bártfa kölcsönözték. Leg- 
régibb jogkönyv a selmeci, legkülönb a bu- 

dai.34 A szepesi szászok jogkönyve a »Zip- 

ser Willkür« volt, melyet a királyi privi- 

légium érvényesnek ismert el. Az Arany 

Bulla 19. cikkelye akként intézkedett, hogy 

a vendégek is, akármicsoda nemzet legye- 

nek, azon szabadságban tartassanak, mely 

kezdettől  fogva  vagyon  nekik  engedve. 

Egyéb kiváltságolt közületek jogát mel- 

lőzve, a városok révén az országos jog mel- 

lett akár külföldön, nálunk is, partikuláris 

jog keletkezett. A sz. kir. városok magánjo- 
gának rendszeres összefoglalása a tárnok- 

mestertől nyerve elnevezését, mint tárnok- 

jog 1848-ig volt érvényben. Az 1861. or- 

szágbírói értekezlet nem állította vissza s 

így az a jogtörténelem régiségtárába került. 

A magyar részszerű jognak a külfölditől 

való mélyreható különbségére Iványi Béla 

mutat rá: »Míg Francia-, Angolországban 

és egyebütt a jognak alakulása partikula- 

risztikus tényezőktől indult ki, addig nálunk 

fordítva áll a dolog: nálunk a külön, a par- 
tikuláris jogok Az országos jog fájának 

csak ágai, nem pedig gyökerei, mint Nyu- 

gaton«.35 

ténet.   Jegyzetek   egyetemi   előadásai   nyomán.   1932. 
34
 Ez utóbbit eredeti német szövegben magya- 

rázatokkal s mellékletekkel 1845-ben Michnap End- 

re és Lichner Pál adták ki Budavárosának tör- 

vénykönyve – Ofner Stadtrecht von MCCXLIV – 

MCCCCXXI. c. alatt. Művelődéstörténeti vonatko- 

zásaival  együtt  ismertette   Relkovic Néda,  1905. 
                                35

 Iványi   id.   mű. 
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Rangban elsők a 15. század eleje óta 

törvényhatósági jogállású szabad királyi vá- 

rosok. Az 1514:111. t.-e. 1. §-a nyolc »ci- 

vitas libera«-t sorol fel: Buda, Pest, Kassa, 
Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, Eperjes és 

Sopron.36 Felebbezett ügyeikben Zsigmond 

1405. évi decrétuma szerint a tárnokmester 

bíráskodott, aki egyszersmind kormányzó- 

hatóságuk is volt. A tárnoki sz kir. városo- 

kon kívüli szabad városok, mint Székes- 

fehérvár, Esztergom, Lőcse, Zólyom stb. a 

»királyi felség személyes jelenlétének jog- 

hatósága alatt« állván, személynöki sz. kir. 

városok voltak. Ezekhez tartoztak a bánya- 

városok is, melyek polgáraik foglalkozásá- 

nak megfelelően még külön jogosítványo- 
kat is élveztek. A hét alsó-magyarországi 

és a hét felső-magyarországi bányaváros 

a 15. század óta részint bányamívelési, ré- 

szint védelmi okokból szövetségre lépett 

egymással. Kiváltságaikat közösen gyako- 

rolták s polgári perekre nézve maguk közt 

felebbezési bíróságot szerveztek.37 Az id. tc. 

a királyi koronára tartozó fekvő jószágok 

és jövedelmek között mindezeket a szabad 

városokat névszerint felsorolja. Ha a bá- 

nyavárosok jövedelme a királynőt illette, 
elnevezésük civitas  reginalis:  királynői vá- 

 
36
 Számuk századról-századra emelkedett, úgy- 

hogy az 1876. évi rendezés 28 sz. kir. város törvény- 

hatóságát szüntette meg, köztük miniatűr városokét,, 

mint például az alig másfélezer lakosú Russtét; 

pedig mikor I. Lipóttól megkapta, hatvanezer forint- 

jába s ötszáz akó aszuborába került. A »szabad 

királyi« megjelölés puszta címül maradt, melyet a 

törvényhatósági jellegtől megfosztottak is megtart- 

hattak, pl.   Zólyom,   Kőszeg,  Lőcse  stb. 
37
 Wenzel  id.   mű. 
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ros. – Az erdélyi magyar és székely sz. 

kir. városoknak ugyanolyan jogaik és szer- 

vezetük  volt,   mint   a   magyarországiaknak. 

A szászok szepesi településéből kelet- 

kezett városok a vármegyétől független tar- 
tományt, provinciát alkottak. Ennek hivata- 

los elnevezése: Universitas XXIV. regalium 

civitatum terrae Scepus volt. A Zipser Will- 

kür némi közjogot, továbbá családi-, örökö- 

södési-, adóssági-, birtokjogot, a közigaz- 

gatásra, törvénykezésre, személy- és vagyon- 

biztonságra, az iparra és kereskedésre vo- 

natkozó rendelkezéseket tartalmaz.38 A pro- 

vincia élén saját választott grófjuk áilott. 

Városi tanácsaik a sz. kir. városokéhoz ha- 

sonlóan voltak szervezve. – Az Erdélybe 
telepedett s a II. Endre által kiadott pri- 

vilégium az u. n. diploma Andreanummal 

politikailag egyesitett szászoknak kilenc szé- 

kük és két vidékük volt egy-egy városról el- 

nevezve. Minden széknek és vidéknek a ki- 

rálybíróval az élén tanácsa volt. A városok, 

a székek s a vidékek együtt alkották a 

Királyföldet, mely a szász nemzeti gyűlés- 

nek, az universitasnak s a nemzeti grófnak, 

a  szebeni királybírónak  volt  alárendelve.39 

Mivel a most felsorolt város kategóriák 
az ősi magyar közigazgatási alakzatnak, a 

vármegyének nem voltak alárendelve, a vár- 

megyék és a városok soha jó szemmel nem 

is nézték egymást. 

   38
 Demkó   Kálmán:   A   szepesi   jog.   1891. 

39
 Pronius Mátyás brassói tanácsnok és város- 

kapitány Statuta der Sachsen in Siebenbürgen cLui 

alatt 1583-ban adta ki a szászoknak Báthori István 

által megerősített törvénygyűjteményét, mely 1853- 

ig volt érvényben. 
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Beöthy Ákos ezt a viszonyt így jellemzi: »A 

vármegye a szittya rendtartásnak volt szülötte, an- 

nak szelleme adott neki életerőt, a város ellenben 

a germán jog- és politikai képződésnek nyomait vi- 
selte magán, még pedig századokon keresztül. A me- 

gyének törvénykönyve a Hármaskönyv, míg nem egy 

városban a Sachsenspiegel szabványai voltak ér- 

vényben. Míg a vármegyében a jogosultak teljes 

mértékben élvezték az ősi vérrel szerzett szabad 

ságot és a legtágabb értelemben vett önkormányza- 

tot létesítették, addig a szabad királyi város pol- 

gársága minden volt, csak nem szabad és helyi ha- 

tósági  élete  teljesen   elcsenevészesedett.« 

A vármegyétől szintén függetlenek vol- 

tak a Jász-Kunkerületek és a Hajdúkerület. 

A jászok és kunok városai és községei a 
nádornak, mint főkapitánynak alárendelve 

külön kerületeket alkottak. A német lovag- 

rend, illetőleg a rokkantak pesti kórházának 

zálogából magukat kiváltva, az 1751: XXV. 

t.-c.-kel jóváhagyott királyi kiváltságlevél- 

lel visszakapták ősi alkotmányukat, közös 

és kerületi tisztviselőket választottak s bí- 

ráskodtak. – A Hajdúkerület városainak 

is volt önkormányzatuk. Az 1622:11. t. c- 

kel megerősített privilégiumaikat Bocskay 

Istvántól kapták. Később egyesültek és kö- 

zös főkapitányt választottak. A jászokéhoz 
és a kunokéhoz hasonló szabadságot élvez- 

tek. Mindkét kerület önállóságát az 1876.” 

XXXIII.  t.c. megszüntette. 

A városok külön csoportját alkották a 

mezővárosok. Részint királyi, részint földes- 

úri kiváltságlevelek alapján élvezték szabad- 

ságukat és gyakoroltak saját ügyeikben ön- 

kormányzatot. Földesúri hatóság és várme- 

gyei önkormányzat alatt állottak. Közülük 

a rendezett tanácsúak nem tartoztak földes- 
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úri hatóság alá s szervezetük a sz. kir. vá- 

rosokéhoz hasonlított. Az 1848: IX. t.-c. a 

földesúri hatóságot megszüntette. – Erdély- 

ben a »magyarok földjén« voltak nemes 
városok (pl.: Dés, Nagyenyed) és taxás he- 

lyek.40 Amazoknak is, emezeknek is a vár- 

megye hatósága alatt autonómiájuk volt. 

Végül a »székelyek földjén« voltak még 

kiváltságolt mezővárosok rendezett tanács- 

osai, például: Kézdivásárhely, Csíkszereda.41 

Az erdélyi oláhoknak nemzeti különál- 

lásuk nem volt. Kenézség elnevezésű köz- 

ségeiknek a földesúr adományozott kivált- 

ságokat. – A zsidók privilégiumait IV 

Béla és Zsigmond kiváltságlevele tartal- 

mazta, melynek értelmében a korona tulaj- 
donává s a kamara szolgáivá váltak. Na- 

gyobb ügyeikben a király vagy kancellárja, 

a kisebbekben a város előkelő polgáraiból 

választott zsidóbíró ítélt. Mátyás király a 

zsidóság országos képviseletére prefektúrát 

szervezett, mely adóikat behajtotta és sé- 

relmeik szószólója volt. 

Az 1807: I.V. t.-c.-kel Magyarországhoz 

kapcsolt Fiume szabad város az 1868: XXX. 

t.-c. értelmében a magyar szent koronához 

csatolt külön test volt. Autonom igazgatá- 
sát a podestával az élén, a képviselőtestület 

látta el. Politikai hatósága a kormányzó 

volt. 

A sz. kir. városok és szabad kerületek 

országgyűlési részvétele 1848-ig ekként volt 

 
40

 Adó helyett kapuk szerint bizonyos összeget 

(taxát)   fizettek. 
44

 A városok statútumainak bőséges tárháza a 

Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen: A magyar tör- 

vényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 1885- 

1904. 
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rendezve. Bár már a III. Endre alatti or- 

szággyűléseken is megjelentek a szászok s 

bár Zsigmond a temesvári országgyűlésre 

is meghívta a városokat, mégis ugyancsak 
Zsigmondnak 1405. évi decrétuma értelmé- 

ben jelentek meg követeik rendszeresen; a 

kisebbek részéről egy-egy, a nagyobbak ré- 

széről kettő-kettő, de egy személy több sz. 

kir. várost is képviselhetett.42 1848-ig a vá- 

rosoknak mindnyájának csak egy szavazata 

volt. Arad és Pécs hiányoztak, mert nem 

voltak becikkelyezve. Az alsó táblának tagja 

volt még a Jász-Kunságnak, a Hajdúkerü- 

letnek s a fiumei kerületnek két-két követe. 

Erdélynek a különválás óta 1848-ig saját or- 

szággyűlése volt. Ezen a sz. kir. városok 
s a kiváltságolt mezővárosok 36 követe 

vett részt. A királyföldi városok külön kö- 

veteket nem választottak, hanem azzal a 

székkel, illetőleg vidékkel együtt küldtek 

követeket, melyhez tartoztak. – Az ország- 

gyűlési képviselőválasztásról 1848 óta több 

rendbeli intézkedés történt. Utolsóként az 

1925: XXVI. t.-c. 13. §-a szerint Budapest, 

valamint környékének választókerületei, to- 

vábbá azok a thj. városok, melyek egynél 

több képviselőt választanak, képviselőiket 
az arányos képviseleti rendszer szerint 

lajstromos szavazással választják; a többi 

kerület mindenike az általános többségi 

rendszer szerint egy-egy képviselőt választ. 

Érdekes összehasonlítás, hogy az angol par- 

lamentben 1265-ben jelentek meg először a 

városok polgárai a lovagok mellett. A német 

birodalmi városok csak 1500 óta vettek részt 

írásos meghívó alapján a Reichstag-on s bi- 

 

42
 Kiss István: Magyar közjog. 1888. 
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rodalmi rendiségüket csak a vesztfáliai bé- 

kekötés ismerte el. 

Az 1848: III. t.-c. 5. §-a szerint a mi-  
niszterium székhelye Buda-Pest; a IV. t.-c. 

1. §-a alapján az országgyűlés a jövendőben 

Pesten tartja üléseit. – A székesfővárosra 

vonatkozó s elavult 1872: XXXVI. törvényt 

a kerületi felosztásra vonatkozó 1893:XVIII. 

t.-c, a törvényhatósági bizottság újjászer- 

vezését elrendelő 1920: IX. t.-c. és az 1924: 

XXVI. t.-c. reformálta. A változott jogi és 

gazdasági helyzetre figyelemmel az 1930: 

XVIII. t.-c. a főváros szervezetét új ala- 

pokra fektette. Három fő központi szerve: 

a kormányzó törvényhatósági bizottság, a 
részint kormányzó, részint intézkedő tör- 

vényhatósági tanács és egyéni intézkedő ha- 

tóságként a polgármester. – A kiegyezés 

után az 1870:XLII, az 1872:XXXVI, az 

1876:XX.és XXXIII. és az 1886:XXI. t.c.-ek 

intézkedtek a vármegyei és a városi törvény- 

hatóságokról, mig a községekkel együtt a 

rendezett tanácsú városokról az 1871:XVIII. 

majd az 1886: XXII. t.-c. Az 1929:XXX. 

t.-c. reformálta a vármegyék és a városok 

szervezetét. Rendelkezései szerint törvény- 
hatósági és megyei városaink vannak, ama- 

zok a belügyminisztérium, emezek a vár- 

megye hatósági felügyelete alatt. A fejlet- 

tebb megyei városok vagyonfelügyeletileg 

közvetlen a minisztérium alá rendelhetők. 

A törvényhatósági bizottság mellett a kis- 

gyülést szervezi; a th. bizottságban a szak- 

szerűségnek s az érdekképviseletnek helyet 

ad; a közigazgatási bizottság jogkörét meg- 

szükiti; a tisztviselői képesítést emeli. A 

városi tanács megszüntetésével a polgár- 

mestert széles  hatáskörrel ruházza  fel.  Ez 
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a törvény haladás a múlttal szemben, azon- 

ban még mindig túlnépes a törvényhatósági 

bizottság, illetőleg a képviselőtestület s az 

egyéb szakszerűség ezutánra is csak secun- 
do-genitura a jogászság hitbizomanya mel- 

lett. A felelősség súlyát az önállóság egy- 

idejű kidomborításával hathatósabban kell a 

szakhivatalokra gördíteni, mert visszás, 

hogy a szakszerűségért is a jogász-hatóság 

viselje a teljes felelősséget. A kormány az 

ellenőrzést a fővárossal szemben a főpolgár- 

mester, a thj. városokkal szemben a főispán 

útján gyakorolja. 

A városi autonómia s az állami felügye- 

let kérdése egyaránt bel- és külföldön úgy 

az elmélet, mint a gyakorlat emberei között 
állandó vita anyaga. Kétségtelen, hogy a 

város fejlődését csak az önrendelkezés sza- 

badsága biztosítja, míg a túlzott gyámkodás 

– ha még oly jóakaratú is – megbénítja; 

viszont lazább ellenőrzés mellett – amint 

azt példák igazolják – a városok úgy poli- 

tikailag, mint gazdaságilag végzetes lépé- 

sekre ragadtathatják magukat. Mivel úgy 

az állam, mint a város fejlődésnek alávetett 

organizmus, hiú ábránd lenne a nézetelté- 

résnek nyugvópontra juthatásában bizakod- 
ni. Csak a méltányos és megértő kiegyezés 

hidal át. A városnak módot kell nyújtani, 

hogy a szabadsággal gazdasági és közműve- 

lődési erejét lendületesen kifejthesse. Vi- 

szont az államot, mint a nemzet egész teste, 

tehát a városoknak is legfőbb őrét és gon- 

dozóját nem szabad az atyai hatalomtól 

csillogó elméletek kedvéért megfosztani. Ezt 

a szerepet azonban csak az a kormány ké- 

pes megnyugtató módon ellátni, amely az 

ország  minden  városát  ismeri  s  nem  ügy- 
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iratokból kormányoz. Az állam és a városok 

jövőbeli viszonyában előreláthatólag ez a 

felfogás fog érvényesülni: legyen az állam 

mindentudó, de ne mindenható! A kormány- 
hatóságok közvetlen intézkedése szorítkoz- 

zék a legritkább alkalmakra; ettől az ellen- 

őrzés hatékony maradhat. És végül, nem 

szabad feledni, hogy bár a kormány is igény- 

beveheti a társadalom közremunkálkodását, 

ezt azonban mégis csak az önkormányzat, 

mint amely a társadalommal egy bokor haj- 

tása,   teheti   meg   a   legkiadósabban. 

A város népessége  és területe. 

A várost igazgatási szervezetén és tár- 

sadalmi tagozódásán kívül népességének 

száma és területének nagysága is megkülön- 
bözteti a községtől. A lélekszám azonban 

nem mindig döntő valamely város értékes- 

ségére s nagyvárosias jellegére nézve. Ol- 

vasunk ókori ázsiai (Ninive, Babylon) s af- 

rikai (Memphis, Téba) városok és Róma 

százezres és milliós lakosságáról. Ezeknek 

a lélekszámát bizonyára az rúgtatta föl,, 

hogy birodalmi székhely lévén, papok, kato- 

nák, tisztviselők, de leginkább rabszolgák 

tömegei zsúfolódtak falaik közé, melyek nem 

mai rendszerű utcákat körítettek, hanem te- 

kintélyes népességű agrár területeket is. Bár 
már a legősibb időkben voltak statisztikai 

értékű följegyzések, azonban a jelzett nagy 

számok vagy becslésen vagy a későbbi ko- 

rok ingatag alapú kiszámításain nyugodnak. 

A középkor városai már ellenőrizhetőbb 

adatokat szolgáltatnak, de megbízhatóságról 

tulajdonkép  csak a  17. században született 
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tudományos statisztika, helyesebben 1800. 

év óta a statisztikai hivatalok működése 

után lehet szó. A városnak a népesség alap- 

ján való megítélésére a következő számok 
alakultak ki: 20.000 és 100.000 fő között 

vannak a középvárosok, ezenfelül a nagyok, 

majd a milliósok. A lélekszám egyeduralma 

ellen szól, hogy középvárosok – különösen 

egyetemiek – mint például Tübingen 21.000, 

Upsala 31.000, Jéna 53.000, továbbá Salzburg 

37.000, Weimar 46.000 lakossal közművelő- 

dési és gazdasági értékben messze felülmúl- 

nak náluknál jóval népesebb városokat. 

Milliós városok ezrekben a következők:
43

 Euro- 

pa: Greater-London 8,203, Gross-Berlin 4,025, Pa- 

ris 2,872 (a rendőrileg hozzácsatoltakkal együtt 

3,863), Moszkva 2,026, Bécs 1,868, Leningrad 1,615, 

Konstantinápoly 1,126, Varsó 1,116, Glasgow 1,089, 

Hamburg 1,080, Budapest 1?005) (a rendőrileg hoz- 

zácsatoltakkal együtt 1300), Birmingham 1003 és Ró- 

ma 1000; Amerika: New York 6931, Chicago 3377, 

Buenos Aires 2154, Philadelphia 1,915, Detroit 1,569, 

Rio de Janeiro 1,469 és Los Angeles 1,239. Ázsia: 

Tokyo az elővárosokkal együtt 4,380, Sanghai 2,675, 

Osaka 2,454, Tientsin 1,389, Kalkutta 1,384, Peiping 

(azelőtt Peking) 1,293 és Bombay 1,158; Ausztrá- 

lia: Sydney 1,239 és Melbourne 1,019 s végül Afrika: 

Kairo   1,065. 

Ezeket a megdöbbentő nagy számokat 

az magyarázza, hogy a milliós kulturváro- 

sok ennyi emberhez nem a maguk erejéből 

jutottak,  hanem  részint  bevándorlás  útján, 

 

43
 Az adatok a Hübner's Geographisch-statis- 

tische Tabellen aller Länder der Erde. 1932. című 

könyvből  valók. 
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részint a szomszédos városok és községek 

bekapcsolásával. A felsorolás azt is elárul- 

ja, hogy a milliókban való egyezés ellenére 

minőségileg óriási különbség van a váro- 
sok közt. Európában a százezren felüli vá- 

rosok tekintetében Anglia (48), Németor- 

szág (47), Olaszország (20), Franciaország 

(16) Lengyelország (11) és Spanyolország 

(9)   vezetnek. 

Magyarországon az első rendszeres nép- 

számlálást a vármegyék ellenállásával da- 

colva II. József rendelte el. Az 1787-ben ké- 

szült conscriptio-ban nemcsak a jobbágyok, 

hanem a nemesek és a papok is szerepelnek. 

Adataiból kiderül, hogy ekkor Debrecen 

28.873 lakossal a legnépesebb városa volt az 
országnak; követte Pozsony 26.113, Buda 

23983 s Pest 21215 lakossal.44 Fényes Elek 

a múlt század negyvenes éveiben panaszko- 

dik a megyei és városi népösszeírások tö- 

kéletlensége miatt.45 Adatait a különböző 

vallásfelekezetek összeírásából szedte ösz- 

sze. Ezek szerint 1846-ban néhány sz. kir. 

város népessége így fest: Pest 109.861, Deb- 

recen 55.065, Szeged 35.861, Buda 34.393, 

Székesfehérvár 22.633, Győr 17.200, Pécs 

15.318, Sopron 14.987, míg a szabad- és 
mezővárosok közül Kecskemét 40.419, Hód- 

mezővásárhely 32.392, Miskolc 30.148, Bé- 

késcsaba 24.033, Szentes 22.325 s Eger 

18.675 lakost mutat fel. Budapesti azzal, 

hogy az 1930. népszámlálással a milliós vá- 

rosok sorába lépett, nyolcvannégy év alatt 

s az említett egyesítéssel lakosságát majd- 

nem megtízszerezte! Hivatása, hogy a hu- 

szonegy  szomszédos város  és község  beol- 

 
44

 J.   Csaplovics:  Gemälde   von  Ungarn.   1829. 
45
 Fényes  Elek:   Magyarország   leírása.   1847. 
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vasztásával s így együttesen 1.420.533 la- 

kossal Nagy-Budapestként világvárossá le- 

gyen. Az ország csonka állapotában azon- 

ban, amikor az ország 1/8-a a fővárosban 
él, kirívó lenne az aránytalanság közte és 

a nemzet közt. Az 1930.-iki népszámlálásnak 

a Magyar Statisztikai Évkönyvben közölt 

adatai szerint a vidéki városok közül csu- 

pán Szeged 135.131 és Debrecen 117.410 la- 

kossal illenek a nagyváros kategóriájába, 

míg középvárosaink 20.000 lakosig bezáró- 

lag a következők: Kecskemét 79.505, Pest- 

erzsébet 67.871, Újpest 67.374, Kispest 

64.547, Pécs 61.801, Miskolc 61.465, Hód- 

mezővásárhely 60.176, Nyíregyháza 51.273, 

Győr 50.977, Békéscsaba 49.295, Rákospa- 
lota 42.919, Székesfehérvár 40.731, Szolnok 

38.730, Kiskunfélegyháza 38.204, Cegléd 

37.344, Sopron 35.887, Makó 35.814, Szom- 

bathely 35.756, Szentes ^32.885, Kaposvár 

32.688, Nagykanizsa 30.936, Eger 30.328, 

Jászberény 29.874, Hajdúböszörmény 28861, 

Kiskunhalas 28.804, Nagykörös 28.584, Ba- 

ja 27.940, Mezőtúr 27645, Csongrád 26.015, 

Gyula 25.221, Karcag 24.269, Pápa 21.352, 

Gyöngyös 21.281, Vác 21.098. Az 1920. évi 

népszámláláshoz viszonyítottan százalékban 
ezek a városok szaporodtak a legfeltűnőb- 

ben: Pesterzsébet 67.4, Pécs 29.9, Kispest 

26.4, Baja 23, Rákospalota 20.2, míg a Deb- 

recené 13.8 s a Szegedé 9.4%. Sajnos, 

Jászberény 6.6, Makó 3.6, Hódmezővásár- 

hely 1.2 és Nagykörös 0.4 százalékkal fo- 

gyott, végül Sátoraljaújhely az országhatár 

oktalan megvonása miatt az 1920. évi 21162 

lélekszámról 1843l-re csúszott. – Az elcsa- 

tolt területeken lévő városok közül 1930- 

ban  Pozsony-Bratislava   123.852,   Szabadka- 
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Suhotica 100.058, Kolozsvár-Cluj 98.550, 

Temesvár-Timisoara 91.866, Nagyvárad-Ora- 

dea 82.355, Arad 77.225, Kassa-Kosice 70232, 

Brassó-Brasov 56.234, Szatmár-Satumare 
49914, Nagyszeben-Sibiu 48013 lakost szám- 

lált. 

A városoknak becsvágya a magas lélek- 

szám, mert egyrészt tartanak a visszaesés 

jogi és gazdasági következményeitől, más- 

részt az adózó alanyok s a jövedelmüket 

költő egyedek szaporításának reális számí- 

tása lebeg szemük előtt. Különféle kedvez- 

ményekkel segítik tehát elő a bevándor- 

lást vagy a tőszomszédságukban lévő lakott- 
helyek bekapcsolásával pótolják a természe- 

tes szaporodás alacsony százalékát. Váro- 

saink sorozata a jövő évtizedre bővülni fog, 

mert máris vannak nagyközségek, mint Pest- 

szentlőrinc 30.557,46 Békés 28.835, Török- 

szentmiklós 28396, Szarvas 25.490, Oroshá- 

za 24.941 és Csepel 23689 lakossal, melyek 

a népesség s az intelligencia számánál s a 

fejlett gazdaságnál fogva átmenetet képez- 

nek a városhoz. Egyébként a városokat a 

kirajzás veszedelme állandóan fenyegeti. Az 
alacsonyabb élelmiszerárak és lakbérek, a 

városi élet hátrányai: a levegőtlen s a nap- 

fényben szűkölködő lakás, a zaj, a füst, a 

korom s a féreg sok emberrel megkívántat- 

ja a város szomszédságában való letelepe- 

dést. 

A város nagysága megítélésénél a te- 

rület igen gyakran másodrendű tényező. -4 

hegyvidékiek igazolják, hogy a természettől 

aránylag szűkre szabott területen is épülhet 

nagy város. Ha a magasba-építésre a talaj 

teherbíró képessége  kedvező,  úgy gazdasá- 
46 1920-tól   1930-ig   159.6%-kal   szaporodott! 
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gi okokból inkább emeletes házakba tömö- 

rül a lakosság, mint földszintesekbe. Ber- 

lin területe kerekszámban 88.000 hek- 

tár,47 ebből azonban csak 16% van beépít- 
ve. Paris kereken csak 8000 hektáron terül 

el. Budapest területe a Duna nélkül 18.661 

hektár, ebből 2560 a beltelekre és 16101 a 

kültelekre  esik. 

Terület szempontjából másként kell el- 

bírálni a kultúra és a közgazdaság központ- 

jaként jelentkező s másként az agrárjellegű 

városokat. Amazok beépített területén túl 

rendszerint villák, épületcsoportok, belter- 

jes mívelésű kertészeti telepek, gyárak, 

stb. sorakoznak s csak csekély százalékú a 

külterjes földmívelés. Emezeknél fordítva 
a mezőgazdasági művelés szétszórt tanyái 

és majorjai népesítik be a rendszerint ter- 

jedelmes külterületet. A magyar városokat 

illetően rá kell mutatni arra a körülményre, 

amely nemcsak a polgárság gondolkozásá- 

ban, érzésében, életmódjában, hanem a vá- 

ros kiképzésében s gazdaságában is mélyre- 

ható különbséget idéz elő. Ugyanis amíg 

Miskolcnak 5300, Győrnek 5400, Pécsnek 

7100, Székesfehérvárnak 12.000 és Sopron- 

nak 12.900 hektár a területe, addig, – hogy 
csak a legnagyobb agrárvárosokról legyen 

szó – a Debrecené 95.700, a Kecskemété 

94.000, a Szegedé 81.600, a Hódmezővásár- 

helyé 76.100 hektár. Ezekből, a török hó- 

doltság idején és után keletkezett óriási ha- 

tárokból csak egy töredék pl. Debrecenben 

2212 hektár számít belterületnek, míg a töb- 

bi mezőgazdasági célokat szolgál. Az ilyen 

jellegű városoknak a külterületen lakó pol- 

 
47

 Egy   hektár   1.737   kat.   hold;   egy   kat.   hold 

0.575 hektár. 
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gáraik érdekében közigazgatási első segélyt 

nyújtó kirendeltségeket kell létesíteniük; 

közoktatásról, lelki gondozásról, ember- és 

állategészségügy ellátásáról, utak építésé- 
ről, vadvizek szabályozásáról,  postai és e- 

gyéb kézbesítésekről stb. kell gondoskod- 

niuk. Világos, hogy ezeknek a közintézmé- 

nyeknek s közműveknek a költségei érzé- 

kenyen apasztják a belterület rendezésére 

és szépítésére fordíthatókat. De elkerülhe- 

tetlen a külterület gondozása, mert nélküle 

olyan lenne a város, mint a ház, melynek 

tetszetős a »tiszta szobája«, de üres a ka- 

marája. Talán túlzásnak látszik az állítás, 

de gond és költség szempontjából a tanya- 

világ valófában az agrárvárosok külváro* 
sainak a szerves  folytatása. 

Városi építkezések és városszabályozás. 

A városok a fejletlen igények korában 
a környezetük nyújtotta kezdetleges anyag- 

gal: fával, vályoggal, agyaggal építkeztek. 

Később tartósság okából a téglát s a követ 

használták. Erre a lőfegyverek és a tűz el- 

leni sikeresebb védekezés is ösztönzőleg ha- 

tott. Kedvezőtlen gazdasági viszonyok egy- 

azon palotánál a kő és tégla vegyes haszna- 

latára kényszerítettek. Mivel a sziklás talaj 

vörös és a mészkő fehér követ szolgáltatott, 
szokássá vált a szines kövekkel való épít- 

kezés. Ma ezt a téglaégetés technikája füs- 

tölt és mázas téglákkal is elősegíti. A ve- 

lencei paloták köveit az időjárás évszáza- 

dokon át szinte szürke gránittá változtatta. 

Clermont középületei komorak, mert sötét 

lávából épültek. Az északamerikai Egye- 

sült   Államok   elnökének   lakóháza   fehérre 
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festett kockakövekből épült; innen a neve: 

Fehér Ház.48 Az olasz renaissanee-kor fi- 

renzei palotái: Pitti, Strozzi stb. homlokza- 

tához faragatlan felületű követ, rusztikát 
alkalmaztak, hogy ez a fényt és az árnyékot 

váltakoztassa.49 A milánói dóm fehér már- 

ványból épült. A fémek ismerete után majd 

a technika haladásával a vas, az acél, a réz, 

a bronz s az üveg és a cement is bekerültek 

az építő anyagok sorába. 

A korai középkor templomai és kolos- 
torai után a világi építkezések adtak mun- 

kát számos művésznek és ezernyi kéznek. A 

településnek első ilyen nagyobbszabású épít- 

kezése a vár vagy a várkastély volt. Száza- 

dok folyamán azonban a megvagyonosodott 

s így politikai hatalomhoz jutott polgárság 

erősebb lett, mint a vár. A hadászati jelen- 

tőségüket veszített várak és az urafogyott 

várkastélyok rombadőltek, szabályozásnak 

estek áldozatul, vagy részint műemlékké ne- 
mesedtek, részint hivatalos helyiségekké fo- 

kozódtak le. Mindenképpen díszítő és han- 

gulati elemei maradtak a városnak. A ró- 

mai Angyalvár, a firenzei Palazzo vecchio, 

az Eisenach melletti Wartburg, a német lo- 

vagrend marienburgi kastélya, a heidelbergi 

kastély, a Granada fölötti Alhambra, a se- 

villai Alcazar, a szomorú magyar emlékek- 

től hemzsegő konstantinápolyi Héttorony, a 

prágai Hradsin, a windsori kastély, a lond- 

ni Tower, a Stuart Máriára emlékeztető 

edinburgi Holyvood Palace, a kairói Cita- 
della   rég   letűnt   időkről   regélnek.   Falaik 

 
48
 Le Corbusier az épületeknél használható szí- 

nekre színzongorát állított össze. Tér és Forma 

1931.  dec.  szám. 
49

 Reinach  S.   A   művészet  kis  tükre.   1906. 
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közt egykoron népek sorsa fölött döntöttek. 

Termeikben pompa tobzódott, vigasságok 

csapongtak. Szerelmi boldogságok sziveket 

gurítottak egymáshoz és tragédiák megszé- 
dült fejeket gördítettek le. Udvaraikon egy 

szál virágért lándzsát törtek. Ablakaik alatt 

kobzosok epekedtek. Börtöneik kárhozottai 

halálra sóhajtoztak magukat. Földi üdvös- 

ségek örömkönnye s agyonkínzottak vér- 

könnye, hősök, ártatlan áldozatok, árulók 

vére tapad ezekhez a falakhoz. A vezetők az 

ámuló látogatóknak történeteket bizonyító 

emlékeket mutogatnak. Ámbár ezeknek a 

vérfoltoknak s apage satanas! lutheri nyo- 

moknak körülbelül annyi a történeti hitelük, 

mint a Shakespeare hőse, Shylock állítóla- 
gos velencei háza ablakának, melyen leánya, 

Jessica megszökött, avagy a Ceylon szigeti 

Adams Pik szent hegyen az Ádám lába nyo- 

mának, melyet drágakövekbe foglaltak s a- 

hová tömegesen zarándokolnak India áhi- 

tatosai. 

Tonelli Sándor a rezidenciákról ezeket írja: 
50 

»Kétségtelenül sok művészet van ezekben az akár 

városi, akár vidéki rezidenciákban felhalmozva. Le- 

gyen a nevük akár Versailles, akár Schönbrunn, 

akár Potsdam, Amalienbcrg, Nymphenburg, Carsz- 

kője Szelő, mindenkor maradandó emlékei lesz- 

nek az európai kulturhistória egy periódusának, 

mely az újkori abszolút fejedelmi hatalom megte- 

remtésétől a társadalmak demokratizálódásáig ter- 

jed. A politikai cselszövényeknek, kabinetháborúk- 

nak, halk szavú és símabeszédű kancellároknak, 

szépségflastromos és költséges metresszeknek a ko- 

ra ez. Az a kor, amikor az államkassza még boldog 

módon többé-kevésbbé összeolvadt a fejedelmek ma- 

 

50
 Emberi miniatűrök.   1925. 
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gánkasszájával és a költségvetés nélküli gazdálko- 

dás világában bele lehetett fogni olyan építkezések- 

be, amelyekre ma már aligha lehetne találni fede- 

zetet. Ennek a kornak az uralkodói, ha a legtöbb- 

jük nem emelkedett is a nagy átlagon felül s ha 

nem voltak is nagyok, mint uralkodók, majd mind 

rendelkeztek bizonyos művészi iskolázottsággal és 

rendelkezésükre állottak az emberek és eszközök, 

hogy építkezési szenvedélyüket ki tudják elégíteni.« 

A fejedelmek példájára a főpapok, a fő- 
urak s a meggazdult polgárság, különösen 

kereskedők szinte versenyre keltek egymás- 

sal, hogy lakóhelyeiket középületekkel és 

palotákkal díszítsék. Brunelleschi, Leonardo 

da Vinci és építőművész társai alkotásaik- 

kal maguk és mecénásaik nevét beírták a 

városok történetébe. Az előkelők és gazda- 

gok pazar udvartartása kiapadhatatlannök 
látszó forrása volt a várost szépítő és gaz- 

dagító művészeteknek. Mátyás király, a 

francia Lajosok, a Mediciek, Farnesek, az 

Este fejedelmi család tette lehetővé az épít- 

kezésnek ezt a buja virágzását, melyet a ki- 

józanodásnak kellett követni.51 

A sok száz közül csak néhányat kira- 

gadva, az olyan építészeti remekek, mint 

a római Szent Péter, a londoni Szent Pál, 

s a velencei Szent Márk templomok, a strass. 

burgi Münster, a milánói, kölni, kassai dó- 
mok, a londoni Westminster, a párisi Louv- 

re, a lübecki, a löweni városháza, a buda- 

pesti Országház, a brüsszeli igazságügyi pa- 

lota,   a   washingtoni   Capitolium   elbűvölik 

 

51
 XIV. Lajos a versaillesi kastélyra, kertre, 

vízvezetékre magyar pénzre átszámítva egy milli- 

árd pengőt költött. Voltaire Versaillesről mondotta,, 

hogy  az l'abîme  des  dépenses. 
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még a laikus szemlélőt is. A művészet szel- 

leme olyan eleven erővel sugárzik ki belő- 

lük, hogy velük szemiben csak az alázatos 

megadásnak van helye. Elgondolkoztatnak 
a tervező művészeket megszállott ihletről, 

a munkások ezreinek verejtékezéséről, az 

alapásástól a kulcs beadásig eltelt évtize- 

dekről, sőt évszázadokról, viszontagságos 

sorsukról, a megvalósításukra fordított költ- 

ségekről, rendeltetésük magasztosságáról és 

sok műremek társuknak végleges elpusztu- 

lásáról. Abban megegyeznek a nagy terem- 

téssel, hogy tulajdonképpen soha sem ké- 

szek. Mert mellőzve, hogy részleteikben 

időnként kisebbednek vagy nagyobbodnak 

és stílusbeli változásokat szenvednek, – 
az építőállvány csak rövid időközökre ke- 

rül el mellőlük. Alighogy időrágta hiányaik 

kijavításával, megbetegedett köveik kicse- 

rélésével, megcsúszott egyensúlyuk helyre- 

állításával (a londoni szent Pál templom) s 

díszeik felfrissítésével az egyik oldalon vé- 

geztek, a másikon újra kezdhetik. – A mű- 

vészileg kiképzett köz- és magánépületek 

felbecsülhetetlen. vagyont kötnek le. De ki 

gondolna jövedelmezőségükre?! Esztétikai 

gyönyörködtetésükkel, hangulatkeltésükkel 
fizetnek. Nagyon rideg lenne az élet, ha min- 

dig csak hasznothajtó dolgokat művelnének 

és alkotnának az emberek. A szépségből fa- 

kadó lelki gazdagodás teszi az életet elvisel- 

hetővé. Az Isten szerény templomban is 

imádható, törvényt hozni, igazgatni, igaz- 

ságot szolgáltatni, könyveket, műtárgyakat 

régiségeket elhelyezni egyszerű épületben 

is lehet. S mégis dómokat, palotákat építe- 

nek az emberek, mert ezzel egyrészt lelki- 

szükségletüket   akarják  kielégíteni   s   más- 
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részt az épület szolgálta célt is meg akarják 

becsülni. A magánpaloták építésének a kora 

azonban lejárt. Akinek a módja megengedi, 

inkább villát épít. Egy palotának előállítási, 
berendezési, fenntartási költsége s a benne 

folytatandó életmód a megváltozott gazda- 

sági felfogással nem egyeztethető össze. 

Nem különösen akkor, amikor ezrével és 

tízezrével vannak ágyrajárók s dohos pince- 

lakásban senyvedők. A régi magánpaloták 

ma már műemlékek vagy gyakorlati célt 

szolgálnak. Velencében is igen sok palotába 

közintézmény költözött a valamikor ragyo- 

gó vagyonú uraság helyébe. Így a Grimani 

a fellebbviteli törvényszéknek, a Foscari a 

felsőkereskedelmi iskolának, a Corte della 
Regina a zálogháznak s a Giustiniani az 

Európa szállodának adott helyet. Budapes- 

ten is az egyik főúri palotából fővárosi 

könyvtár lett, a másikat meg párthelyiség 

bérli. 

Az épületek stílusa az éghajlat, a kor 

ízlésbeli fejlettsége, az építési anyagok nyúj- 

totta lehetőség, a rendeltetés szerinti célsze- 
rűség, az építtetők: az egyházak, a fejedel- 

mek, az állam, a hatóságok s a magánosok 

anyagi tehetőssége s az építőművészek ih- 

lete szerint bőséges változatot mutat. A 

görög, az ókeresztény, a román, a bizánci, 

az arab, a mór, a gótikus, a renaissance, a 

bárok, a rokokó, az empire, a nemzetiesre 

törekvő, a díszítés nélküli modern stílusok 

egymásután vagy egy-egy helyen egyszerre, 

tisztán vagy keverten is megjelennek. A 

különböző vallások templomai, a fejedelmi, 

állami- és magánpaloták, a kastélyok, a vá- 
rosházák, az egyetemek, a múzeumok, a 

színházak, a hangversenytermek, az arénák, 
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az árúházak, a tőzsdék, stb. úgyszólván ki- 

meríthetetlen anyagot szolgáltatnak az épí- 

tészeti stílusoknak s ezzel a város díszítés- 

nek, okulást és gyönyörködést szerezve a 
kortársaknak s a késői nemzedékeknek. De 

nemcsak monumentális épületekből tevődik 

össze a város. A polgárság, mint új mecé- 

nás építkezései is mind erőteljesebben nyo- 

multak előtérbe. Ezeket elsősorban a be- 

fektetett tőke minél dúsabb gyümölcsözte- 

tése érdekelte; a szépség és az egészség 

követelményeit többnyire elhanyagolták. Az 

építkezők és építészek egyaránt megfeled- 

keztek arról, hogy az előző korok épületei 

azért szépek, mert stílusosak s összhatá- 

sukban hangulatot adnak a városnak.52 Köz- 
ismert, hogy a stílus ellen az építészeti for- 

manyelv bábeli zavara, az ódon épületek- 

kel szemben tanúsított kíméletlenség s a 

modernség erőszakolása tömérdek merény- 

letet követett el. Helynyerés okából s a te- 

lekspekuláció kapzsiságából sok épület esett 

a csákányok áldozatává, amíg rá nem jöt- 

tek,   hogy   a   műemléknek  minősíthetők  el- 

 
52
 Rakovszky Iván, a Közmunkatanács elnöke 

a Budapesti Hírlap 1929. karácsonyi számában írja, 

hogy a budai várbeli hangulatos, csendes utcák- 

ban »suttogva duruzsol fülünkbe egy kevésbbé ide- 

ges, kevésbbé törtető kor patriarkális hangulata«. 

Szerinte bajt az a hiedelem okozott, hogy a Várnak  

csak a paloták adhatnak szépséget, tehát értékes, 

ódon épületek helyett újat, nagyot, csúnyát építet- 

tek. Továbbá ridegen egyenesre akarták a Vár ut- 

cáit szabályozni. Ezt sikerült megakadályozni s 

olyan rendszabályokkal pótolni, »melyek lehetőleg 

a régit konzerválják s nem űzik el a Várhegy te- 

tejéről a múltnak lábujjhegyen járó koboldját«. - 

Németországban Nürnberg és Rothenburg ο. d. Tau- 
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pusztítása barbárság.53 Lázas sietséggel 

épültek a kínosan szimmetrikus parvenü 

bérpaloták s az épületbe sűrített tőke bér- 

kaszárnyái. Elcsúfították a városnak egyéb- 
ként patinás arculatát s tetőztek a vakab- 

lakok és tűzfalak borzalmasságában. Az épí- 

tési anyagoknak tévedésbe ejtő felhasználá- 

sa évtizedekig garázdálkodott: habarcsból 

hazudtak a rusztikát és díszítésül rakták fel 

a sajtolt bádogot s a gipszet. 

A múlt és a jelen építkezése közt lénye- 
ges különbség észlelhető. Akkoriban csiga- 

lassúsággal esetleg századokon át készült el 

valamely monumentális alkotás (a milánói 

székesegyház több mint négyszáz évig 

épült), míg ma, a hozamraéhes tőke napra, 

sőt órára követeli meg az építkezés befejez- 

tet. Akkor az idő bőségével fordított arány- 

ban álló költség miatt félbemaradt vagy 

csonka kiképzéssel létesült az épület. Ma 

az építkezés iramának erőltetése súlyos bal- 
eseteket okoz. A másik felötlő jelenség meg 

 

ber példázzák az ódon városszépségek megőrzésé- 

nek módját s ringatják a modern lelket a rég le- 

tűnt   századok   hangulatába. 
53
 Franciaország példájára száz év óta óvják 

Európában a műemlékeket. Magyarországon az 1881: 

XXXIX. te. szabályozza fenntartásukat. A törvény 

a felügyelettel a vallás- és közoktatásügyi minisz- 

tériumot bízta meg; véleményező testülete a Mű- 

emlékek Országos Bizottsága. Annál a sajnálko- 

zásnál, hogy kevés műemlékünk van, csak a csodál- 

kozásunk lehet nagyobb, hogy az országot ért csa- 

pások után ennyi is maradt. És ha csak a barbá- 

rok pusztítottak volna! A székesfehérvári bazilika 

kifosztása Miksa császár, Visegrád felrobbantása- 

Lipót emlékét sötétíti. 
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az építkezés tárgyának a bővülése. A mun- 

kásházak, szanatóriumok, a pályaudvarok 

a postapaloták, a repülők hangárjai, a gép- 

kocsi garázsok, a kiállítási csarnokok, a 
mozgófénykép színházak, a stadionok, az 

úszócsarnokok, a partfürdők új feladatok 

elé állítják az építőművészetet. És ha két- 

száz évvel ezelőtt Condé herceg Chantilly- 

ban még az uradalmi istállót is renaissance 

stílusban építtette, a mai fejlett ízlés meg- 

követeli, hogy úgy a felsoroltak, mint az 

ipartelepek, raktárházak s a kereskedelmi 

irodák is a rendeltetést érvényre juttatóan 

ugyan,   de  stílusosan  épüljenek. 

Bár ma már városfalak nem szabnak 
határt az építkezésnek, egyrészt a város köz- 

pontja iránti előszeretet s emiatt a centrá- 

lis fekvésű telkek drágasága, másrészt a fo- 

kozódó népsűrűség elkerülhetetlenül szük- 

ségessé teszik az emeletre építést. Az épü- 

let magassága egyrészt a talaj szilárdságá- 

tól függ (Manhattan sziget sziklás talaján 
a newyorkiak akár száz emeletre is építkez- 

hetnek), másrészt a szabályozás intézkedik 

a felől, hogy bizonyos utcákon és tereken az 

előírt magasságot önkényesen túl ne lépjék. 

Kétségkívül visszatetsző, ha kisebb emele- 

tes házak sorából túlméretezett házak ágas- 

kodnak föl, míg ha ilyenek megfelelő elren- 

dezéssel és stílusban készülnek, tőlük a 

szépséget megtagadni nem lehet. A new- 

yorki 57 emeletes gótikus Woolworth-Buil- 

dinget méltán nevezi az amerikai önérzet 

a kereskedelem székesegyházának. A felhő- 
karcolóknak gazdasági előnye mellett az az 

óriási hátránya, hogy az utcát elsötétítik s 

helyiségükbe az érdekeltek tízezreit gyűjtve 

a közforgalom kritikus gócpontjává válnak. 
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A felhőkarcoló építési-mód ma már egyik- 

másik európai metropolisban (Berlin, Ham- 

burg, Budapesten egyetlenül a Társadalom- 

biztosító toronyháza) is alkalmazásra került. 
Valószínű azonban, hogy Európában nem 

fogják a házakat ötven és száz emeletesre 

feltornyosítani, mint New Yorkban, ahol az 

aránylag kicsiny szigetre szorítkozó anya- 

város területének minden négyzetcentiméte- 

rére szükség van. Az óvilágban az üzletek- 

nek, az irodáknak és szállodáknak ilyen gi- 

gászi összpontosítása belátható időn belül 

nem lép föl kényszerítő erővel. Mivel egyes 

városok központjában a múlt hibájából le- 

hetetlen vagy aránytalanul költséges lenne 

az építési terület nagyobbítása, a föld színe 
alatt is létesülnek helyiségek. Céljuk a köz- 

pont közelében étkező és szórakozó helyi- 

ségek létesítése s nem utolsó sorban a vi- 

lágbankok aranytartalékának betörés-, tűz-, 

áradás-  és   bombamentes   elhelyezése. 

Mivel a városok eredeti rendeltetése a 

védelem volt, s ez elzárkózásukat indokol 

ta, – őrtornyokkal, kapukkal ellátott fala- 

kat húztak. Részint a falkerítette terület 

csekélysége miatt, részint támadás esetén a 
közelharcok sikeresebb megvívása érdeké- 

ből az utcákat szűkre szabták. A város kö- 

zepén volt a hatalomnak várszerűen kikép- 

zett székhelye, mellette a templom, a város- 

háza a nagyvendéglővel, a piactér s ezek 

körül az előkelő polgároknak, a patríciusok- 

nak erős kapuval, vasrácsos ablakokkal, ki- 

szögellő erkélyekkel ellátott szűkmellű, de 

gondosan díszített házai. Mikor a védelem 

érdekét a forgalomé váltotta fel, a falakat 

lerombolták s helyükbe sétányok s köz- és 

magánépületek kerültek. A kapukat és  őr- 
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tornyokat emlékül és városdíszítésül meg- 

hagyták. A szűk utcákat egész házsorok el. 

tüntetésével a forgalomnak megnyitották.
54 

Közben ráeszméltek arra, hogy a görbe it- 
ea nem okvetlenül csúnya, ellenben az egye- 

nes utcák s a sugárutak csak módjával al- 

kalmazva szolgálják a szépérzéket. Felülke- 

rekedett a felfogás, hogy a nyílegyenesre 

erőltetett utca rendszerint unalmas, mert 

a   szem   pihentető   változatosságot  kíván. 

A gazdasági fellendülés a városok köz- 

pontját a boltok, árúházak, a keleti bazárok 

modernizált alakzataként az üveggel fedett 

árúcsarnokok, (a milánói Galleria Vittorio 

Emanuele, Brüsszelben a passage St. Hu- 

bert, Budapesten a párisi ház) a kereske- 
delmi irodák és a pénzintézetek betelepedé- 

sével belvárossá, cityvé alakította. A helyi- 

ségek bérének emelkedése kiszorította a pol- 

gári lakókat s az árusítóhelyek és irodák 

nyüzsgése váltotta fel a magánlakások bé- 

kés nyugalmát. Általános tünet a nagyváro- 

sok magvának lélekszám szerinti apadása. 

A londoni city nappali milliós zsúfoltsága 

után az ott éjjező tizenegyezer emberrel 

(sleeping inhabitants) valósággal elnéptele- 

nedik. Megszűnt a gettó, melynek kénysze- 
re különösen a német és olasz városokat ék- 

telenítette el. Hogy az emberek egyébként 

vallás, faj, foglalkozás s társadalmi állás 

szerint külön szeretnek csoportosulni, arra 

minden városban találni példát. Ujabban az 

egyetemek épületcsoportja is a nyugalom 

és a terjeszkedhetés érdekéből lehetőleg a 

város perifériáján helyezkedik el, mint a Co- 

 
54

 A kereskedésekkel zsúfolt velencei Merce- 

rián s hasonló utcákon képtelenség lenne változtat- 

ni! 
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lumbia egyetem New Yorkban, a debreceni 

a Nagyerdőn, a Vilmos császár társaság lé- 

tesítette tudományos intézetek Berlin villa- 

negyedében, Dahlemben. Más városrészeket 
a pénzarisztokrácia, a diákok, a gyári mun- 

kások népesítenek be. Parisban az egyetemi 

hallgatók részére a Cité universitaire épült. 

Az előkelők és jómódúak villái kellemes át- 

menetül az agrárvilág és a háztenger közt a 

városon kívül sorakoznak. 

A napi munkájától eltikkadt városi pol- 

gárban mind erősebbé vált a vágy, hogy a 

bérkaszárnyák emberraktára helyett otthont 

biztosító meghitt családi házra tegyen szert, 

így keletkeztek a város szélén az egyéni 
igényekkel számoló kertes házak. Mivel 

azonban a szakemberek számítása szerint 

ez az építtető részéről pazarlást jelent, leg- 

újabban a zárt udvarokat kiküszöbölő sor- 

ház rendszernek s a telepszerű építkezésnek 

adnak előnyt. Az ilyen házak ugyanis szin- 

tén a városon kívül épülve, épen úgy friss 

levegőhöz s napfényhez juttatják a lakót, 

mint a különálló családi házak. A telepsze- 

rű kiképzésnél a közegészségügyi követel- 

ményeken túl még a lakók mindnyája által 
használható fürdő, csecsemőotthon, gyer- 

mekjátszótér, tanulószobák, tornaterem, or- 

vosi rendelő, szórakozó helyiségek, mosás, 

fűtés, takarítás kérdése is a leggazdasá- 

gosabban oldható meg. – A legújabb for- 

mák közé tartozjik a Sauvage-féle piramis- 

alakú ház, melynek minden felsőbb emelete 

terraszosan visszaugrik, miáltal az utca föl- 

felé szélesedik. – A telepház rendszerrel 

Berlin és Bécs vezetnek; Basel 1930-ban va- 

lósággal kiállításszerűen mutatta be lakó- 

telepét. A rendszer célja, hogy úgy a saját 
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ingatlan után vágyódó, jobbmódú családok, 

mint a munkásnak kislakásra irányuló igé- 

nyét kielégítse. Az ilyen házak vagy ipar- 

telepek közelében vagy a városon kívül zaj- 
mentesen létesülnek s kertjeikkel a város 

zöldövét képezik. – Magyarországon a gaz- 

dasági munkásházak építéséről és állami 

támogatásáról az 1907:XLVI. te. és az 1923: 

XXIII. tc.-ek, míg a társház-tulajdonról az 

1924:XII. te. intézkedik. A miniszteri indo- 

kolás szerint a társháziak módot nyújtanak 

arra, hogy az ugyanazon a telken lévő kü- 

lön építmények vagy egy építménynek eme- 

letek vagy helyiségek (lakás, üzlethelyiség) 

szerint természetben megosztott részeimint 

önállóan telekkönyvezett és forgalomképes 
tulajdoni tárgyak legyenek elidegeníthetők, 

örökölhetők, megterhelhetők. Sopron már 

régebben ismerte a társház intézményt. 

Szinte szemünk előtt vajúdik az épí- 

tészet stílusa.55 Már azonban vannak jelek, 

hogy a szépség, az egészség, az olcsóság 

s a gyakorlatiasság szempontjai fognak ér- 

vényesülni. Erre reményt nyújt, hogy a mű- 
vészetek közül jelenleg legjobban az építé- 

szet érdekli a világot. Már pedig ha valami 

iránt általános és szívós az érdeklődés, úgy 

az a legcélszerűbbé szokott kialakulni. A 

hangsúly a jövőben a téren lesz: kívül és 

belül a házban a térelosztás célszerűségén 

s a többi házhoz viszonyítottan az összhang 

megteremtésén. 

55
 »Új architektúra még nincsen. De készül... 

Mindenfelé a világon egységes új építési mód, új 

stílus van kialakulóban ... Félreismerhetetlen eze- 

ken az új épületekeni a testességnek, a puritán egy- 

szerűségnek,   a   gerinces,   egyenes   vonalvezetésnek, 
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Az alföldi városokat tekintélyes oldal- 

ról szemrehányás érte, hogy belvárosi épít- 

kezésük stílusa megszaladt a környékük- 

től. Az bizonyos, hogy Kiskunfélegyházán 
talán soha sem fog a többi építkezés a nagy- 

szabású városháza stílusához hozzásimul- 

ni, de viszont Kecskeméten a városháza 

körül már határozottan megállapítható a 

nagyvárosias magnak céltudatos alapleraká- 

sa. A szegedi Templomtéri építkezés han- 

gulata ezidőszerint csakugyan elüt a város 

egyéb részétől; de nem szabad feledni, hogy 

azon a helyen előbb az 1879-es árvíz meg- 

kímélte szűk utcáknak csekély kivétellel 

rozzant és földbesűllyedt házai éktelenked- 

tek s ha már a Széchenyi-tér mellett egy 
új központot teremtettek, akkor sem a Szé- 

chenyi-teret nem másolhatták sem a Felső- 

város vagy éppen a paprikaváros hangula- 

tához nem igazodhattak. A Templomteret 

önmagában is harmonizáló és a déli éghaj- 

latnak is megfelelő árkádos épületekkel kel- 

lett megoldani. A százados fejlődésű váro- 

soknak is előbb a központja épült ki s ah- 

hoz igazodott a többi. A szegedi Széchenyi- 

tér,  Templom-tér  s  a  befejezésre váró  Gi- 

 

újra feltámadt szeretete. A merész szembefordulás 

mindennel, ami játékos mozgalmasság, dísz és ei- 

kornya. Csak a lényegest mondani, keményen és 

tisztán, ez az új szándék. Az új, születő építészet 

csak olyan formát akar használni, amely a körül- 

tapintható valóságos testet, a kubust érezteti ve- 

lünk. Nem bánja, ha a részlet merev, tagolatlan. S 

főleg: nem bontja meg a sima, feszes, nyugodt fa- 

lat, minden igazi építészi korszak kedveltjét s ezért 

kihúzza az ablakokat egészen a külső síkba, eltűn- 

tetve az ablakmélyedést, a kávát« ... Ligeti Pál: 

Új  Pantheon felé. 
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zella-tér fogják magukból kisugározni a töb- 

bi városrészre a stílusbeli erőt s hozzájuk 

leszállás helyett amazokat is magukhoz 

emelik. – Ami pedig az alföldi városoknak 
a középületeik körüli stílusbeli hibáit illeti, 

azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 

ezeknek az épületeknek az elődei többnyi- 

re az uraságtól vagy a közbirtokosságtól 

örökölt ormótlan épületek voltak s ezek 

helyébe iparkodtak a maguk módjára, han- 

gulatdiktáló környezet és megfelelő művé- 

szeti tanácsadás híjján valami mutatósat 

alkotni. 

A lakosság egészségének tesznek szol- 

gálatot a szélesre szabott utcák, a hosszú 
sugárutak, a körutak, a városban célszerű- 

en elhintett terek s üdülését biztosítják a sé- 

tányok. Valóságos lélegző-szervei ezek a vá- 

rosnak: rajtuk érvényesül a szabadon járó 

szél tisztító ereje. Jótékony hatásukat nö- 

velik az utcákat szegélyező lombos fasorok, 

a porfogó bokrok s a gyepszigetek. A zöld 

területek tekintetében London vezet óriási 

parkjaival s azzal a rendszerrel, hogy egy- 

egy háztömbnek is vannak közös magán- 

kertjei, melyekbe saját kulccsal jutnak be 
az érdekeltek. Bár német és olasz városok- 

ban találhatók művészi kiképzésű parkok, 

(a drezdai királyi nagy park, a firenzei 

Giardino di Boboli), azonban igazi lelőhe- 

lyük a francia városok. Elég legyen csak a 

párisi Jardin du Luxembourgra, Versailles, 

St. Cloud, Fontainebleau parkjaira utalni. 

Ezek mintájára készült a schőnbrunni is. A 

kertművészet, különösen ha az víztükörrel 

vagy vízijátékkal párosul, gazdagítja a vá- 

ros hangulatát. 

A jövő nemzedék erőteljes fejlődésének 
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és munkabírásának biztosítása kitűnő be- 

fektetés a városra nézve. Ha lakosai minél 

többet mozoghatnak a szabad levegőn, 

annál kevesebb gyógyítási költség fogja 
a későbbi évtizedekben úgy a magánoso- 

kat, mint a közpénztárt terhelni. Különö- 

sen érvényes ez a munkásgyermekekre néz- 

ve, akik, szórványos eseteket kivéve, nem 

nyaraltathatók olyan kiadósan, mint a jó- 

módúaké. Ez a gondolat hatott ösztönzően a 

gyermekjátszóterek és a partfürdők beren- 

dezésére is. Ez utóbbi víz partján történhe- 

tik a legkönnyebben, azonban a cél fúrt ku- 

takkal is elérhető. A Margitsziget és Sze- 

geden a Tisza partfürdője, a miskolci Ba- 

ross-úti strandfürdő s Debrecenben a Nagy- 
erdőbe vezetett fúrt kúté sok ezer nagynak 

és kicsinynek nyújt szórakozást, üdülést és 

szolgálja az egészséget. 

A közös nevezőre hozás nehézsége elle- 

nére is igen érdekes lenne a világ ismert 

városai között szépségversenyt rendezni. A 

hangsúly ismert voltukon van, mert az em- 

berek tömege azt a várost keresi föl, amely 

egyéb prózai okokon kívül esztétikai érté- 

kességével is vonz. Mert találó mondás, 

hogy a szép látása örök vidámságot okoz. 
Legyen ez a szépség a város fekvésének fes- 

tőisége, építkezésének harmóniája, elrende- 

zésének művésziessége, a múlt emlékeinek 

hűséges megőrzése. 

A közvélemény Parist tartja a világ legszebb 

városának. Parist, amelyet halászó s egyéb vízen- 

járó kelták alapítottak, ahol a király címeréül a 

napot is lehozták az égről, melynek terein hömpöly- 

gött a forradalmak vére s ahová nem is olyan ré- 

gen az élvező világ s ma a hűbéressé láncolt 

Európa ontja aranyát. Veleszületett ízlését a hozzá- 
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értők emelték a bájosság utolérhetetlen fokára. Bár 

már előbb is dúskált építészeti remekművekben, 

de elrendezési tökéletességét a múlt század köze- 

pén Hausmann boulevardjaival és avenueivel nyer- 

te. Paris a megtestesült Franciaország, amint volt 

egykoron Róma maga a birodalom s amennyire 

nem jelenti az Egyesült Államokat New York. – 

Bécsnek a magva a Stadt, szép; kebelén függ a 

középületek és parkok gyöngyeivel ékítve a Ringek 

ragyogó füzére; a körutakon túl, Schönbrunnt, Bel- 

vedere-t s néhány magánpalotát leszámítva, ház- 

tenger. A dinasztiával napja letűnt s csillagai nem 

jöttének. Világhírű kedélyessége a gondok ráncolta 

homlokok redőiben veszett el. – London nem szép, 

de egyes részei, különösen a Themse balpartján 

és óriási parkjai környékén,, elragadtatással töltik 

el a szemlélőt. A város összhatása lenyűgöző. In- 

kább imponál, mint szívhez szól. Johnson szerint 

csak közelebbi ismeretség után szeretjük meg. – 

Az intimitások híjján lévő, fiatalosan nyers Berlin 

rideg. Házai a glédába állított katonák merevségé- 

vel sorakoznak egymás mellé. Kettős arcú ez a vá- 

ros: a régi bárok s a modern amerikai stílusú. 

Magas fokú gazdasági, politikai és erkölcsi lázak 

gyötrik. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Kór- 

ságait kiheverve az első amerikai város lesz Euró- 

pában. – Róma! Valamikor egy nemzetnek adott 
nevet. Valaha egy világ fővárosa, amelyből az ak- 

kor ismert szárazföldek és vizek fölött uralkodott. 

A történelem vihara többször letaszította trónjáról. 

A Tiberis, a Colosseum s a Vatikán rendületlen 

tanúi bukásainak és fölemelkedéseinek. S ma – ha 

változott formában is – de újra uralkodik. Nem- 

csak a szépsége a hatalma, hanem az az elemezhe- 

tetlen varázs, amellyel fajra, vallásra, nemzetiség- 

re, társadalmi s vagyoni helyzetre tekintet nélkül 

minden lelket megragad. A Romulus alacsony fa- 

laitól a Duce korlátlan hatalmáig elmúlt három év- 
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ezred révén egyetlenül vívta ki az »örök város« ne- 

vet. Hét halmon épült. Porszemnyi emelkedések 

ezek a világ Alpeseihez képest. De emberalkotta 

legbecsesebb értékeket a Róma hét halma hord a 

hátán. – A Posilipo lejtőjéről nézve Vergilius ked- 

vence, Nápoly bubáját nem győzi a szem beinni. 

A Santa Lucia rakparttól befelé eső városrészé- 

nek zajos és romantikus (?) piszkosságú sikátorai- 

ban azonban szárító-köteleken fehérneműt lenget a 

szél. Nappal napsugár aranyával átszőtt baldachin 

alatt ficánkol, éjjel csillagszegett sötétkék fátyol 

alatt pihen. Tengere szerelmes dalokat duruzsol; a 

Vezúv füstje fenyegetően emlékezteti a mulandó- 

ságra. – Brüsszel szépsége Parisra, Hamburg gaz- 

dasági energiája Londonra emlékeztet. – Kopen- 

hága tiszta és vidám. – New York a tenger felől 
nézve felhőkarcolói tömegével szinte megdöbbent, 

de belsejében csak nyomokban található szépség, 

azt is a nagy arányok miatt csak túlságosan tágra- 

nyitott szemmel lehet élvezni. A világ egyetlen vá- 

rosához sem hasonlít: unikum a maga nemében. 

Aki benne született, rajongó sovinisztája, de aki 

felnőtt korában került bele, holta napjáig sem tud- 

ja megszokni. Mögötte egy óriás ország, előtte az 

Óceán. Helyzeti hatóerejét lakosainak maximumig 

fokozott munkakészsége a végletekig korbácsolja. 

Sorsa, hogy ad abszurdumig vigye a nagyváros 

gondolatát. – A Potomac partján fekvő Washing- 

ton szabályos utcáival, stílusos középületeivel, vil- 

laszerű magánházaival, a kertművészet remekeivel 

s emlékműveivel európai értelemben vett szép vá- 

ros. Mondhatni elegáns. – A Michigan tó partján 

épült Chicago, a parkok városa, fiatalsága miatt 

kiegyensúlyozatlan: építészeti nagyszerűségek és 

nyomorúságos vityillók keverednek benne. – Ezt a 

sorozatot Madriddal, Velencével, Firenzével, Pa- 

lermoval, Münchennel, Drezdával, Salzburggal, 

Stockholmmal, Konstantinápollyal, a svájci városok- 
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kal s Béccsel, Sopronnal, Brassóval, Szinajával 

stb. igen hosszan lehetne folytatni. – A síkság, a 

hegy s a folyó szerencsés összetalálkozásánál fek- 

vő Budapest olyan megejtően szép, hogy külsejét 
csúfítani igen, de elrontani nem lehet.56

 A Pen-club- 

nak Budapesten 1932-ben tartott kongresszusáról 

hazatérő Saiten Félix bécsi író mesevárosnak ne- 

vezi, amelyről himnikus szuperlatívuszokban kell 

beszélni. A dunai fekvés következtében úgymond 

»olyan varázslat terül itt a szemünk előtt, mely 

Marseille, Nápoly, Stambul, Los Angeles és a föld 

legszebb szépségeivel állja a versenyt.« – Szeged 

két katasztrófának köszönheti, hogy az alföldi ag- 

rárváros hamupipőkéjéből a Tisza királykisasszo- 

nya lett. Az egyik, hogy az 1879.-i árvíz után újjá 

kellett építeni, mert hatezer házából csak három- 

száz maradt épen. Még a telkek is úgy összefakad- 

tak, hogy a gazdáik sem ismertek rájuk. A gróf 

Tisza Lajos királyi biztossága a sugárutak, kör- 

utak és terek kombinációjával modern városi alap- 

rajzot varázsolt a nagyrészben szűk és girbe-görbe 

utcák helyére. A másik körülmény az országnak a 

trianoni békekötéssel történt megcsonkítása. Az 

előbbi székhelyéről kitudott csanádi püspökség szé- 

kesegyháza, palotája, szemináriuma és a magyar 

jellegtől való megfosztás után a kolozsvári egyetem 

áthelyezése a nagy városnak a magvát alakították 

ki   benne.   A   polgárság   további   áldozatkészségére 

 
56
 Fejér György idézett könyvének előszavában 

Pestet és Budát üdvözölve így szól: »Szerencsés 

helyheztetéseknek – a Duna szőke vízének a Fe- 

kete tengerbe ömlése közepén; a műveltségben 

előbbre halladt Európának a hátramaradott Ázsiá- 

val közösködése uttyában; Magyar Ország közép 

pontján – az egész földünk kerekén nincsen párja.« 

– A főváros iránti rajongás irattá meg Jeszenszky 

Sándorral: Szép Budapest c. 1928-ban megjelent 

könyvét. 
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alapozott rendezési program fogja majd a kül- 

városrészeket is felölelően a nagy vidéki város ál- 

mát valóra váltani. Egyelőre még az alaprajz bőre 

szabott ruhájába kell a megújhodott város fiatal 
testének beleizmosodni. 

Minden lakott hely a tájba van ágyaz- 
va. A táj befolyásolja a város külső meg- 

jelenési formáját. A síkságon téglából, a 

hegyes vidéken kőből – Carrarában már- 

ványból – erdő mellett túlnyomóan fából 

épülnek a házak (Bergen). A sík vidék 

szinte ösztönöz a térpazarlásra s lehető- 

vé teszi az alacsonyabb házak építését. A 

hegyes vidék kényszerít a zsúfolásra s az 

épületek felmagasítására. A város melletti 

vagy közötti víz megszabja a város alap- 

rajzát és számos utca csatorna-jelleget ölt. 

A tenger melletti fekvés, különösen ha az- 
zal délszaki éghajlat párosul, festőivé va- 

rázsolja a várost. Ragusa, Konstantinápoly, 

az olasz és francia Riviéra városai, továb- 

bá Nápoly, Taormina, San Sebastian, Os- 

tende, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los 

Angeles, Sidney egy-egy rózsaszínű mo- 

soly a földgömbnek sokszor komor arcula- 

tán. Az erdő szomszédsága révén a flóra 

dúsan hatolhat be a városba s alkalmat 

nyújt nyaralók és mulatóhelyek építésére. 

Valószínű, hogy annak idején nem a táj 
szépsége csábította az embereket város-ala- 

pításra, de később rájöttek, hogy a termé- 

szet ajándékából nemcsak szépérzéket gyö- 

nyörködtető, hanem gazdasági hasznothaj- 

tó kincsük is van.57 Védik és szinte verseny- 

re   kelve   a   természettel,   fejlesztik   a   táj 

 

57
 Buffalo villamos művei részére az áramot a 

32 kilométerre  lévő Niagara szolgáltatja. 
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szépségét, mert vonzza az üdülők és turis- 

ták tömegét. Salzburg, Innsbruck s a leg- 

szebb svájci városok: Genf, Luzern és In- 

terlaken világszerte ismert turista közpon- 
tok. A magyar városok közül Sátoraljaúj- 

hely, Miskolc, Eger, Gyöngyös, Kőszeg, 

Sopron, Pécs és a főváros budai része di- 

csekedhetik kirándulásra alkalmas környék- 

kel. A táj hátrányait a városok nagy erőfe- 

szítéssel küzdik le. A mocsarakat okozó vi- 

zeket megfékezik, vagy kiszárítják, mint 

Szent-Pétervárott és sok olasz városnál tet- 

ték. A környék homokját erdőkkel s pázsi- 

tokkal kötik meg, amint azt Berlin hajtot- 

ta végre fényes sikerrel. 

Számos városnak van olyan műalkotá- 
sa, melynek más városban nincsen párja, 

vagy nem olyan kivitelben s mely mintegy 

anyajegyet kölcsönöz az illető helynek. 

Ilyen volt az ókorban a hét világcsoda: 

az egyiptomi piramisok, a Szemirámisz füg- 

gőkertje, az efezusi Artemis templom, Phei- 

diasnak Zeusza Olympiában, a halikarnas- 

sosi mauzóleum, a rhodosi kolosszus s az 

alexandriai világítótorony. A középkorban, 

különösen a német városokban, (Bréma, 

Halle) a Roland-szobor58 jelképezte a vá- 
rosi szabadságot. Ilyenek továbbá Parisban 

az Eiffel-torony, Velencében a campanile, 

Pisában a ferde torony, Münchenben a Ba- 

varia, New-Yorkban a Szabadság-szobor, 

Budapesten a Gellérthegy, kivált ha méltó 

épülettel  koronáznák,   Brüsszelben  a  Man- 

 
58

 A Nagy Károly császárról szóló monda vi- 

téze. A mórokkal vívott csatában esett el. Hősiessé- 

gét költők dicsőítették. Vele foglalkozik Ariosto Or- 

lando furioso-ja. – Nagyszebennek is van Roland 

szobra. 
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neken- Pis kut, a stockholmi városháza 

aranytermében a város allegóriája, a Mä- 

lerkirálynő
59

 stb. Ezek a jellegkölcsönzők 

a város lelkével összeforrottan a város tör- 
ténetének is beszédes darabjai s láttukon 

föltámad az illető hely képe. 

A városok nemcsak a népvándorlás ke- 

serveit tapasztalták, hanem látták műkin- 

cseik vándorlását is. Ha a szerzés nem tör- 

ténhetett szépszerével, – orozták. Velence 

virágkorában szokás volt megkérdezni a 

Keletről hazatérőt, hozott-e városának va- 

lamit? A szent Márk templom főbejárati 

kapuja fölötti négy érclovat állítólag Nero 

hozatta Corinthusból Rómába; onnan az 5. 
században Byzancba s 1205-ben Velencébe 

került; Napoleon Parisba vitette; az 1815.-i 

európai egyezmény visszajuttatta. A berli- 

ni Brandenburger Thor bigája Napoleon 

rendeletére szintén megjárta a párisi utat. 

Athén olyan, mint egy kifosztott kincsestár: 

műemlékei Rómába s a világ számos mú- 

zeumába vándoroltak. A II. Ramzesz építet- 

te luxori obeliszket Parisban, a Place de 

la Concordeon állították fel. A Kleopátra 

tűje, a két egyiptomi obeliszk egyike a zsi- 
vajgó New Yorkban s másika a ködös Lon- 

donban álmodik régi hona örökké derűs 

egéről. Közismert, hogy a magát kultúrá- 

val felcicomázni óhajtó amerikai plutokrá- 

cia telhetetlenül dézsmálja Európa műkin- 

cseit. A magyar városokban a török hódolt- 

ságnak maradtak némi emlékei: Budán a 

Gülbaba türbéje; a pécsi mecset, az egri 

minaret stb. 

59
 Megkapóan írja le a városházát Vágó József 

Városokon keresztül  c.  könyvében. 
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A város gazdasági szerepe. 

Amíg a város odáig fejlődött, hogy a 
közgazdaságban aktív szerepet játszhatott, 

előbb passzív fokon kellett átvergődnie. Szó 

szerint szenvedőleges volt ez a szerep, mert 

annyit jelentett, hogy a középkorban a vá- 

rosokat, mint értékes objektumot, a meg- 

szorult fejedelmek, egyházi és világi fő- 

uraik s a kapzsi hódítók adták-vették, cse- 

reberélték, zálogba vetették. A városokat a 

jogadományozásért fizetendő díjakon kívül 

adókkal, bérekkel, ingyen- és közmunkák- 

kal, soha meg nem adom kölcsönökkel és 

szigorúan megszabott ajándékozásokkal ter- 
helték. Csak a pénzgazdaság, illetőleg az 

állami megszilárdulás korában voltak képe- 

sek a városok ezt a kizsákmányolást ma- 

guktól elhárítani. 

A város gazdasági jelentősége különö- 
sen abban a három irányban nyilvánul, hogy 

a vidék termékét: a földmívelés és a bányá- 

szat nyersanyagait iparilag feldolgozza (do- 

hány-, cukor-, szesz- és sörgyártás, malom-, 

hús-, fém-, üveg-, szövőipar stb.), úgy a 

nyerstermékeket (gabona, bor, gyümölcs, 

zöldség, szén stb.), mint a gyártmányokat a 

belső-, a külső- s a világkereskedelemben 

forgalomba hozza s úgy a nyers-, mint az 

ipari termékeket nagy mértékben fogyaszt- 
ja. A középkor városaiban az iparűzők gaz- 

dasági érdekeik védelme, iparáguk tökéle- 

tesítése s erkölcsi okokból is céhekbe tömö- 

rültek. Egyszerű gazdasági viszonyok k» 

zött ez a szervezet megfelelt, de meg kel- 

lett szűnnie, amikor a gép a gazdasági 

szabadságra való áttérést eredményezte s a 

tőke a busásabb gyümölcsöztetés okából a 

tömegtermelésre  vetve  magát  éppen  a  gé- 
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pekkel megteremtette a gyáripart. – A 

kezdetleges világban két ember kellett a 

gazdasági tevékenységhez: az egyik, aki ter- 

melt s a másik, aki fogyasztott. Mikor az- 
tán mindakét rész megszaporodott s a ter- 

melők közti árúcsere már nem elégítette ki 

az igényeket, közbeiktatódott a harmadik 

ember, aki megvette a termeivényeket, el- 

szállította, raktározta s eladta a fogyasz- 

tóknak. Az átvételkor fizette s az eladás- 

kor megkapta az árat. Mivel ezt pénzben 

fejezték ki, minden velejáróval együtt ki- 

fejlődött a pénzgazdaság. Ezt a közvetítő 

szerepet a kereskedő töltötte be, aki a ba- 

tyuzótól kezdve föl az árú- és értéktőzs- 

déig a szervezet ezerszálú hálózatával szol- 
gálja a közgazdaságot. A múltban az árú- 

csere legkiadósabb alkalma a vásár volt. 

Bár a görög és római városokban is bizo- 

nyos időben a termelők, a közvetítők s a 

fogyasztók összetalálkoztak, azonban a vá- 

sár csak a középkorban vált gazdasági je- 

lentőségűvé. A vallásos összejövetelekkel 

kapcsolatosan eleinte az egyház támogatta 

a vásáros mozgalmat, majd felismerve a dí- 

jak, a vámok jövedelmezőségét, úgy az egy- 

házi, mint a világi urak iparkodtak minél 
számosabb vásártartási jogra szert tenni, 

S mivel a kereskedők az árujukkal együtt 

úgy útjaikon, mint a helyszínén védelmet 

élveztek s a városokban árúházak, szállók, 

pénzváltók, szabályozott s ellenőrzött mér- 

tékek s bíráskodás álltak rendelkezésükre^ 

a vásárok látogatottsága nagy mértéket öl- 

tött. A gazdasági lendítő hatástól ösztönöz· 

tetve a városok is törekedtek a vásárjog 

elnyerésére. Közmondássá vált: Markt und 

Mauer scheiden Bürger von Bauer. Francia 
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és német városok forgalmi és kereskedelmi 

gócponttá alakultak. Amott a champagne-i 

(Troyes), párisi, lyoni, emitt a frankfurti 

s a lipcsei múlták felül a többi hely vásá- 
rait. Az olasz városok forgalmához kap- 

csolódva Angliát, Észak- és Kelet-Európát 

(Nizsny-Novgorod) behálózták. Magyaror- 

szág is elég korán résztvett a vásározásban. 

Szent Lászlónak pannonhalmi országgyűlé- 

se tilalmazza, hogy »senki ne adjon, vagy 

vegyen vásáron kívül«; egy további decre- 

tuma a városról városra járók részéről lo- 

pott jószágok forgalomba hozatalát kíván- 

ja megakadályozni. Ulászlónak 1495. évi 

decretuma szokott országos és heti vásá- 

rokról beszél. A Habsburg királyok idején 
aztán részletesen szabályozták a vásár lá- 

togatását s különösen a fizetendő díjakat. 

Híresek voltak a pesti,60 a debreceni,61 s 

a gyulai62 vásárok. – A céhszervezet meg- 

szűnésével, az iparszabadság életrekeltésé- 

vel, a kereskedelem szerveződésével, de kü- 

lönösen a közlekedés tökéletesedésével a 

vásárok jelentősége lehanyatlott. A nagy ke- 

reskedelmi vásárok helyébe az árumintavá- 

sárok s az egyes árúcikkek árverései lép- 

tek.  Ilyenek a kávéé Amsterdamban, a pa- 
 

60
 M. Schwartner: Statistik des Königreichs 

Ungarn 1809 c. könyve szerint a 19. század eleji 

pesti vásárok nyerstermény forgalmának Európá- 

ban nem volt párja. A baromvásár már Ceglédnél 

kezdődött. 
61

 Nyilvánvalóan a szabadalomra utalással Deb- 

recenben  » szabadság«-nak hívták a vásárt. 
62

 Vásárai a jósaágfelhajtásról voltak híresek. 

Kedvező időben negyvenezer főre rúgott idegenfor- 

galma. Mogyoróssy János: Gyula hajdan és most. 

1858. 
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muté   Manchesterben   s   a   gyapjúé   Buda- 

pesten. 

Kétségtelen, hogy ipar és kereskedés 
folytatható a vidéken is, de ez nem a vá- 

ros ellen, hanem éppen mellette szól. Mert 

vagy csak a mindennapi fogyasztást szol- 
gálja s akkor gazdasági hatása szerény, 

vagy erősen alapozott, sokágú és nagyará- 

nyú s akkor a falut várossá alakítja. Ipar- 

nak, vállalkozásnak, kereskedelemnek, kar- 

teleknek s trösztöknek a város az igazi he- 

lye, ahol az ipar termelője a munkáskéz, 

továbbá gépekkel fölszerelt munkahelyisé- 

gek, telepek, raktárak, tőke, hírszolgálat, 

magasabb rangú közigazgatás, bíróságok, 

konzulátusok, kereskedelmi- és iparkama- 

rák, exportintézetek, biztosítási irodák és 

változatos fajtájú szállító eszközök állanak 
rendelkezésre. A tőke központosításra tö- 

rekvő természeténél fogva ott fészkel leg- 

szívesebben, ahol felhasználására, a jogse- 

jgélyre s a biztonságra legtöbb kilátása van. 

A hírszolgálat  minden fajtája is a városok- 

ba fut össze, ahol a mindenütt létesíthető 

távírón és távbeszélőn kívül a leadó állo- 

mások útján a megfelelő hullámhosszak a 

világ minden gazdasági központjával biz- 

tosítják a gyorsaságot és a megbízhatósá- 

got. – Az üzlet éltető eleme a reklám. A 
nagyvárosok világlapjai néha ujjnyi vastag- 

ra dagadnak a hirdetésektől. A művészi ki- 

vitelű árjegyzékeken és falragaszokon kí- 

vül a transzparenseknek, a sugárvetítések- 

nek, a ragyogó betűs repülőgépeknek tűzi- 

játéka iparkodik a tömegeket szükségleteik 

fedezése tekintetében befolyásolni. Mivel 

azonban a falragaszok és a cégtáblák elfa- 

juló   alkalmazása   az   épületek  esztétikáját 
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s az utcák és terek hangulatát rontotta, a 

hatóságoknak – a gazdasági érdek kimé- 

lése mellett is – szabályozólag kellett köz- 

belépni. Üdvös eredményül megszületett a 
reklámművészet. 

Mivel a vállalkozás a város határain 

rendszerint túlnő, városának érdekkörébe 

kapcsolja a távoleső vidékeket is. S mi- 

vel továbbá a vállalkozás virágzása állandó 
és széleskörű fogyasztást tételez föl, kiala- 

kulnak a speciális készítmények, mint Cor- 

dovában a kordován bőr, Damaskusban a 

damaszcén acél, a brüsszeli csipke, a sevresi 

porcellán, a lyoni selyem, a velencei üveg, 

az amsterdami gyémántköszörülés, a mosz- 

szuli musszelin szövet, a rheimsi pezsgő, 

a szegedi tarhonya, a debreceni szalonna, a 

kassai sonka stb., melyek a város hírneve 

emelése révén a gazdasági hasznon kívül 

erkölcsi gyarapodást is jelentenek. Viszont 

vannak városok, amelyek szinte rendeltetés- 
szerűen alkalmasak egy-egy iparág fölvirá- 

gozására, mint pl. márványbányái miatt már 

kétezer. év óta Carrara a márványból dol- 

gozó iparra és művészetre; vize és pince- 

építésre alkalmas talaja révén München és 

Kőbánya a sörgyártásra, a gabonában gaz- 

dag vidékek központjai, mint Szeged, Deb- 

recen, Békéscsaba a malomiparra, kitűnő 

anyaga miatt Hódmezővásárhely a tégla- 

gyártásra, a szén és érc közelsége miatt a 

vasiparra Essen, mely 1830-ban még csak 
négyezer lelket számlált s ma 630 ezret. 

Ugyanezek a tényezők a gázkutakkal sok- 

szorozva emelték Pittsburgot az Egyesült 

Államok egyik legnagyobb gyárvárosává. 

Bányatermékeit több mint félmilliárd dol- 

lárra becsülik. Chicago és Buffalo vágóhíd- 
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jaikkal jeleskednek. Állandóan derült ég- 

hajlata miatt Hollywood a film paradicso- 

ma. Hogy most csőd előtt áll, azt a világ- 

gazdaság leromlása idézte elő. 
Ha a városban gyárak létesülnek, úgy 

eleinte kevésbbé, később azonban annál ér- 

zékenyebben érezhetők a gyárakkal termé- 

szetszerűen összefüggő hátrányok. Pitts- 

burgra időnkint fekete fátyolt borít a füst 

és a korom. Washingtonban nem szabad 

gyárat építeni, hogy a fővárost a szennye- 

ződéstől megóvják. Az újkeletű városszabá- 

lyozás a város perifériáira helyezi el a 

gyár- és ipartelepeket. Itt két szempont a 

döntő: az egyik a közlekedés biztosítása s 

a másik az uralkodó szél iránya. 

A városba kerülő, illetőleg az ott ter- 

melt javak egy részét maga a város veszi 

igénybe, hogy ekként az élelmezésre, a ru- 
házkodásra, a lakásra, a fűtésre s a világí- 

tásra irányuló szükségletét – és pedig a 

lehető legolcsóbban – kielégítse. A város 

környékének termelő ereje, az iparágak sok- 

félesége, az izlés változása, a munka-, a la- 

kás- és üzletbérek, a közlekedés tökéletes- 

sége, a szállítási költségek, a városi illeté- 

kek, nagysága, az árusító terek s a vásár- 

csarnokok berendezése s a vásározás jogi 

szabályozása befolyásolják a piac helyze- 

tét s minősítenek egy-egy várost olcsóvá 
vagy drágává. A városok a fogyasztók szá- 

mának emelésére törekednek, mert a töme- 

ges fogyasztás olcsóbbá teszi az árakat. A 

városi hatóságok a fejletlen középkori köz- 

lekedés idején ínséges időkre élelmiszere- 

ket raktároztak el. Ma erre ugyan nincs 

szükség, de a fennakadás elhárításáról a 

világháború   tapasztalatai   alapján   gondos- 
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kodni kell. Ennek egyik módja, hogy piacát 

szállítási díjmérséklések kieszközlésével s 

városi illetékmentességgel a környékkel ked- 

veltesse; a másik meg az, hogy a nyers- 
anyagoknak a raktározás, a fél- és egész- 

gyártmánnyá való átalakítás s az exportá- 

lás biztosításával kívánatossá tegye a be- 

özönlést. A termelés éppen a tömegfogyasz- 

tásra figyelemmel a termékek egyöntetűsé- 

gére törekszik, viszont a fogyasztók anya- 

gi előnyökért szövetkezetekbe tömörülnek. 

Különösen a városban találnak fogyasztás- 

ra a fényűzési cikkek is. Azonban a piaci 

politikát nem a jómódúak, hanem a közép- 

és munkásosztály igényeinek kell irányítani. 

Evégből elengedhetetlen a fogyasztás min- 
den ágára s az árakra vonatkozó statiszti- 

ka. 

A várost érintő gazdasági élet legfon- 

tosabb mozzanata a személyek és az árúk 

helyváltoztatása: a közlekedés. Az ó- és kö- 

zépkor gazdasági forgalmát a karavánok, a 

szekerek, a belvízi és a tengerpart melletti 

hajózás bonyolította le. Az árúk tömege 
mellett a személyforgalom eltörpült. A ke- 

reskedelem a várost keresztező utakat hasz- 

nálva megkövetelte, hogy a közlekedés ne 

törjön meg a kapuknál, hanem akadályta- 

lanul áramoljon át a városon. Így az agrár- 

városok a termények betakarítása s a jószá- 

gok hajtása érdekéből országutak mentén 

épültek. A régi világ közlekedése kezdetle- 

ges, drága és bizonytalan volt. A gőzgép 

feltalálása (Watt 1769) gyarapította esz- 

közeit és megváltoztatta a módját. A vasút 

nyitotta meg a városokat, mire a hajdani 
elzáró kapuk helyett a pályaudvarok képé- 

ben   kitáruló   kapuk   keletkeztek.   Ezek   az 
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építmények a személy és az árú elkülöní- 

tésével, újítások folytonos alkalmazásával 

s készen tízezres tömegek befogadására a 

lehető legtökéletesebben szolgálják az uta- 
zó s a szállító közönség kényelmét s gazda- 

sági érdekeit.63 Egyes pályaudvarok való- 

ságos modernizált karavánszerájok: az ut- 

cára való kilépés nélkül juthat az utas a 

szállójába (London, New York). Ma vasu- 

tak robognak az egyik kontinens sarkától 

a másikéig. Hojsszúsága harmincöt éves 

korára, tehát 1860-ig Európában ötvenegy- 

ezer s Amerikában ötvenháromezer kilomé- 

ter, míg századik évfordulójára amott négy- 

százezer s emitt hatszázezer kilométer volt. 

Nemcsak kiinduló és végső állomásukat, ha- 
nem a vonalukon fekvő városokat s a vizi- 

utakkal való metszőpontjaikat is lélekszám- 

ban és vagyonban gyarapítják s általában a 

vidéket belterjesebb agrárművelésre s ás- 

ványkincsek föltárására ösztönzik. A síne- 

ken s a vizeken mozgó közlekedés időköz- 

ben versenytársat kapott a személy- és te- 

herszállító   gépkocsiban64   és   a   repülőben. 
63
 London vasútállomásait naponkint másfél- 

millió utas veszi igénybe. A gazdasági leromlás tü- 

nete az 1928. évi magyar vasúti személyforgalom- 

mal szemben az 1930. év néhány adata: Békéscsa-
f 

ba (ezrekben) 956-790, Debrecen 1493-1371, Győr 

777-651, Miskolc 1080-966, Pécs 731-661, Sze- 

ged 912-779 s Szombathely 864-786. Talán majd 

a filléres gyors a második helyen lévő alacsony 

százezreket az előbbi magasságokra tornáztatja. 
64

 A London-stambuli nemzetközi autóút irá- 

nyának megállapításáért hevesen küzdenek egymás- 

sal az érdekelt államok és városok. A Bécs-Buda- 

pest-Szeged-Belgrád vonal szelné, a Prága-Bécs 

-Zágráb-Belgrád   iránt   vezetett   vonal   elkerülné 
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Versenyük elfajul, amikor az egyik a má- 

siknak az életképességét a tarifa leszállítá- 

sán kívüli eszközökkel meg akarja fojtani. 

A győzelem szolgálhatja a vasút érdekét a 
viziközlekedéssel vagy a gépkocsiét a va- 

súttal szemben, azonban végeredményben 

károsítja a közönséget s különösen a vá- 

rost, mert viszályukban nem érvényes, hogy 

a két pörlekedő közt a harmadik (a közön- 

ség) örül. A közérdek kárára elhomályosult 

a felfogás, hogy az állam forgalmi vállala- 

tai nem öncél, hanem csak eszköz a közön- 

ség kiszolgálására. Nem lehetnek közvetlen 

hasznothajtók, hanem csak a fenntartásuk 

és fejlesztésük költségeit kereshetik meg. 

Az államkincstárnak abban a többletben kell 
megtalálni a jövedelmét, amelyhez a külön- 

böző forgalmi alakzatok célszerű elrendezé- 

se és sűrűsödése folytán a polgárok kere- 

setének növekedése révén jut. A közlekedé- 

si vállalatok egyensúlyát az ilyen felfogás- 

tól áthatott országos közlekedési politiká- 

nak kell megteremteni. A magánvállalatok 

is előbb-utóbb rájönnek, hogy pillanatnyi 

előnyökkel szemben tartósabb gazdasági ér- 

tékű az összhangzó működés. 

Bár az édesvízi hajózás is bizonyos 
berendezéseket tesz szükségessé a folyó-, a 

csatorna- s a tóparti városokban, azonban 

a tengeri közlekedés – különösen amióta a 

kalózoktól megtisztult, – hívta életre a 

nagyszabású kikötői építkezéseket s mű- 

szaki berendezésüket (New York, London, 

Liverpool,  Havre,   Hamburg,  Stettin,  Cher- 

 

Magyarországot. A világhírű olasz autósztrádák  

Milánó központtal az északi városokat s a nagy ta- 

vakat kötik össze. 
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bourg, Southampton, Marseille, Trieszt, 

Konstantinápoly, Fiume stb.). A kereskedel- 

mi hajózás nagyságáról fogalmat nyújt az 

adat, hogy a világ kereskedelmi flottája ma 
32.344 gőz-, motor- s egyéb hajó 70.131.000 

tonna űrtartalommal.65 A világkereskedel- 

met szolgáló kikötők hivatalos épületei, rak- 

tárai, műhelyei, dokkjai, vasutai szinte kü- 

lön városrészt alkotnak. A nagymerülésű 

óceánjárók részére esetleg távol a várostól 

külön kikötőt (Bremerhaven) építenek a ha- 

józási társaságok, vagy a várost (Manches- 

ter, Bruges) akként juttatják kikötőhöz, 

hogy a tengerhez csatornát vezetnek. A nagy 

kikötők, mint New York, London, Liver- 

pool, Hamburg forgalmára világot vet az 
a statisztikai adat, hogy évenkinti ki- és be- 

vitelük 25-30 millió tonnára rúg. A Rajna 

és a Neckar összefolyásánál fekvő Mann- 

heim csattanó példa a lendítő erőre, melyet 

a viziút az árúforgalomra jelent. Az északi 

és déli országrészek termékeinek kicserélő 

helye lévén, a múlt század végén ötven mil- 

lió márka költséggel megépítette kikötő- 

medencéit s tonnákban is milliós terhű árú- 

kat forgalmaz. Nyilvánvaló, hogy ez a vá- 

ros emelkedésére visszahat. Magyarorszá- 
gon már az 1723:CXXII. t.c. foglalkozott a 

kereskedés megkönnyítése végett a viziutak 

létesítésének gondolatával. Az 1780-as és 

1790-es évekből a Duna-Tisza csatornáról is 

maradtak tervek.66 A kereskedelmi kikötő- 

 
65
 Hübner  id.   mü. 

66
 Vedres István szegedi »esküdt földmérő« 

A Tiszát a Dunával öszve kaptsoló új hajókázható 

Tsatorna c. alatt 1805-ben megjelent könyvében 

pendítette meg a Duna-Tisza csatorna építését. A 

különböző érdekek összeütközése s pénzügyi nehéz- 
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kön kívül a hadiflotta részére különleges 

berendezésű kikötők vannak, melyek mint 

nagy fogyasztók az érdekelt város gazdasá- 

gának tényezői (Portsmouth). 

A város gazdaságának mind jelentéke- 

nyebb tételévé válik az idegenforgalom. 

Ugyanis minden idegen, aki a városba teszi 

a lábát, a zsebét is elhozza magával. Ezt 

az odahaza rendszerint erősen záródó zsebet 
úgy kell tudni kinyitni, hogy azt tulajdonosa 

szívesen tegye s benyomásokban gazdago- 

dottan hazatérve, arra ismételten is hajlan- 

dó legyen, sőt erre másokat is megnyerjen. 

A megszokott környezet időnkinti változta- 

tását és az idegen arculatú világ megisme- 

rését áhító emberi természet biztosítja, hogy 

az idegenforgalom arányai évről-évre növe- 

kednek. Élelmesség kérdése, hogy ez meg- 

felelő helyekre tereitessék, mert ezen a té- 

ren is ma már éles versennyel kell számol- 

ni. Erre rávilágítanak a számok, hogy 1929- 
ben Svájc idegenforgalma meghaladta a két 

milliót és Olaszországé megközelítette a 

nyolc milliót. A világszerte leromlott köz- 

gazdaság jellemző tünete, hogy az idén a 

svájci szállodák egy részét szanálni és igen 

sokat megszüntetni kényszerültek. Budapes- 

ten az említett évben megforduló negyed- 

millió idegenből 110.000 volt külföldi. 1928- 

ban Münchent kereken 870.000 s Berlint 

1,700.000 idegen látogatta meg. A szaksze- 

rű megszervezés és lebonyolítás nem eléged- 
hetik meg a városnak az idegenforgalomra 

ható kulturális és gazdasági vonzóerejével, 

 

ségek miatt még mindig csak a tanulmányozás stá- 

diumában van. Szolnok, Csongrád és Szeged har- 

colnak a tiszai bekötésért. 
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hanem módokat és eszközöket keres és ta- 

lál arra, hogy az idegenjárás a város gaz- 

dasági mérlegében aktiv és állandóan visz- 

szatérő tételként legyen elkönyvelhető. Min- 
denekelőtt a szállodai és személyes szolgá- 

latra vonatkozó ipart mintaszerűvé teszi. 

Propagandájával tömegeket mozdít meg; 

hasznosat és szórakoztatót nyújt s a sűrű 

garas okos elvére támaszkodva lehetőleg 

mérsékelt költséggel terheli a látogatókat. 

Hogy az olcsóság mekkora tömeget képes 

megmozdítani, igazolja az idén üzembe he- 

lyezett filléres gyors, melynek nyáreleji zár- 

lata tiszta hasznot mutatott a Máv javára. 

        A város nyújtotta látnivalókon túl az 

időnkint rendezett árumintavásárok, kiállí- 
tások, országos ünnepélyek, versenyek von- 

zanak, tehát olyan dolgok, amelyek otthon 

egyáltalában nem vagy csak szerényebb ke- 

retekben valósíthatók meg. 

A városok és a közgazdaság kölcsönös 
lendítő hatása a 19. század eleje óta mutat 

szédítő arányokat. A városokban letelepe- 

dett gyárak tömegtermelése táplálja nem- 

csak a nemzetbeli és nemzetközi, hanem a 

földrészek közötti forgalmat is, melynek 

szintén a városok lettek a gyűjtőpontjai. A 

19. század közepén lezajlott forradalmakat 

követő, aránylag nyugalmas korszakban a 

gazdasági és kulturális erők, továbbá a 
mind sűrűbbé váló találmányok, a termelés 

és fogyasztás megnövekedése, végül a gé- 

pek, munkáskezek s a tőke összpontosítása 

s az iparágak összefüggése szinte robbanó 

tempóban lendítették a városokat előre és 

fölfelé. Egy részük világvárossá növekedett, 

majd ezekből a tőszomszédság bekebelezé- 

sével   kialakultak   a   legújabb   kor   csodái: 
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A mammut-városok. Az Óceánok többé nem 

elválasztói, hanem összekapcsolói a földré- 

szeknek. A kereskedelmi flották révén gaz- 

daságilag hasznosított gyarmatok szerezték 
meg Európának a vezérszerepet. A közgaz- 

daságot tápláló pénz- és hitelforgalom a 

pénzintézetekben, az árúké és az értékeké 

a tőzsdéken kapott hajlékot. Az egész vi- 

lágra szóló piac a szikratávíró igénybevé- 

telével néhány metropolis tőzsdetermére és 

árfolyamtáblájára koncentrálható. Szédüle- 

tes út a városok valamikori árúmegállítási 

jogától! 

Ezt a ragyogást természetszerűen kö- 

vette az árnyék. Az inflációnak talmi ara- 

nyozású rövid farsangja után a városok 
szerte a világon a végetérni nem akaró nagy- 

böjtöt koplalják. A magyar városok a töb- 

bek között a Speyer-kölcsönnel terhelték 

agyon magukat. Kuthy Sándor szerint el- 

mondhatják a dal Változatát: Tele van a 

város függő kölcsönökkel.67 – Gazdag vá- 

rosok, melyek a háború alatt és után saját 

papirospénzt bocsájtottak ki, most úgy sza- 

ladgálnak váltókölcsönök után, mint hajda- 

nában a jogász-gyerekek. 

A város forgalma. 

A városra nézve a rajta kívüli forgalom 
mellett életbevágóan fontos a falai között 

lüktető is. Város és forgalom egymással 

kapcsolatos fogalmak. Nincs lehangolóbb, 

mint az olyan város, melynek utcáin s terein 

csak lézengenek az emberek s melynek ál- 
mosságát   csak  nagynéha   veri   föl   egy-egy 

 

67
 Vidéki   magyar  városok   kultúrája.   1931. 
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járómű gördülése. Idillikus lehet a falu 

csöndje, azonban az emberek a városban 

nem idillt keresnek, hanem pezsdülő életet: 

a kora reggeltől késő éjjelig robotoló mun- 
ka nyüzsgését s dolog végeztével a szórako- 

zások tarka változatát, egyszóval a közélet 

ezernyi megnyilvánulásának forrongását. 

Munka és közélet folyhatik szobafalak közt 

is, de ezek csak támogatói a városi élet moz- 

galmasságának. Ha ki is szivárognak a nyil- 

vánosságra, de nem belőlük keletkezik a 

forgalomban alakot öltő életlüktetés. Ezt 

csak az ipar, a kereskedelem, a vásárok, a 

sokadalmak, a szellemi és testi erővel dol- 

gozók munkamegosztása és munkaegyesíté- 

gesa mindezekhez fűződő személy- és áru- 
szállítás teremti meg. Az ilyen, energiáktól 

feszülő városi életben örömét találja a vá- 

roslakó s a várost kedvezően itéli meg az 

idegen. A belső forgalom szabályozása költ- 

séges berendezkedést, üzleti érzéket, anyagi- 

és testiépség biztosítást igényel. Számol- 

nia kell az egyes városrészek népsűrűségé- 

vel, az üzletek, irodák, a szórakozó alkal- 

mak elhelyezésével, ezek és a lakóhelyek 

közti távolsággal s legfőképpen azzal, amit 

a régi városszabályozás elmulasztott, a jö- 
vőbeli fejlődéssel. A régi szabályozás ezért 

különben szigorú felelősségre nem vonható, 

mert csak 30-40 évvel ezelőtt is senki nem 

gondolhatott a forgalomnak olyan föllendü- 

lésére, mely százalékszámban messze felül- 

múlja a népesség szaporodását.68 Ha kisebb 

 

68
 A régi városok különben sem úgy épültek, 

hogy utcáikon fogatok közlekedjenek; a teherfor- 

galmat emberi erővel és málhás állatokkal bonyo- 

lították le. 



113 

 

városokban a belső forgalom kevesebb gon- 

dot is okoz, de ezeknek is, ha országos vagy 

nemzetközi útvonalba esnek, körültekintően 

kell azt szabályozniuk, különben anyagi hát- 
rányukra a jövőben elkerülik őket. Annál 

több fejtörést okoz a nagyváros forgalmá- 

nak káoszában a rendcsinálás. A forgalom 

bonyolult voltát még súlyosbítja, hogy az 

nemcsak a földszinét, hanem az emeletnyi 

magasságot, a földalatti pályákat, a folyó- és 

állóvizet s legújabban a levegőt is igénybe- 

veszi és hogy a közlekedésre szánt helyeken 

a forgalom legváltozatosabb alakjai szédí- 

tő összevisszaságban kavarognak: a gyalo- 

gosok, a gyermekkocsik, a ló s egyéb jó- 

szágvonta fogatok, a kerékpárok, a villa- 
mos és más vonatok s a gépjáróművek kü- 

lönböző fajtái. 

Az autó úgy a személy mint a teherszál- 

lításnál lassankint kiszorította a lófogatot, 

sőt a gépkocsigyárosok éles versenyével ki- 

kényszerített olcsóság következtében azt he- 

lyenkint meg is szüntette (Wiesbaden). 

Meggyorsította a közlekedést, viszont bizo- 

nyos ponton túl meg is bénította. Utcák szé- 

lesítésével, terek átépítésével, forgalmi sza. 
bályok életbeléptetésével, forgalmi rendőrök 

felállításával, önműködő közlekedési jelző- 

Lámpák fölszerelésével, felvonókkal, gördü- 

lő lépcsőkkel, a fölösleges forgalom eltiltá- 

sával, az utcáknak és tereknek villamos- 

vasúttól való mentesítésével, átkelő szaka- 

szoknak a föld alá vagy fölé helyezésével, 

Hold alatti s az utca szintje fölé emelt vo- 

ntalak létesítésével, süllyesztett vagy emele- 

tes garázsok építésével, az utcai behajtások 

rendezésével s a várakozáshoz szükséges 

terület kijelölésével iparkodnak a közleke- 
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dés fogas kérdését megoldani. Ennek elle- 

nére is a testi és a szellemi munkások, a 

tanulóifjúság s a szórakozásra sietők órái- 

ban szinte életveszélyes az utazó közönség 
tolongása, a járóművek zsúfoltsága. Ilyen 

kritikus helyek New Yorkban a Broadway, 

Londonban a Picadilly-körönd, Berlinben a 

Postdamer- s az Alexanderplatz, Bécsben 

az Opernring s a Kärtner Strasse találkozá- 

sa. Budapesten 1931-ben megszámolták, hogy 

egy napon reggel 7 órától este 9-ig hány 

járómű halad át a Berlini- és a Kálvin-té- 

ren; az előbbin 23741 s az utóbbin 24258. 

Pénzben kifejezve tekintélyes összegre rúg 

a forgalom időnkinti megrekedése miatti 

időveszteség s a városi embernek amúgy is 
állandó feszültségű idegeit izgalommal tá- 

madja meg a szorongás, hogy kitűzött cél- 

jától elkésik. A newyorki Brodwayn töme- 

gelő szórakozóhelyek előadásainak kezde- 

tét a rendőrség különböző időpontokra tű- 

zette ki, mert különben az egyszerre érke- 

zés és a lassú leszállás miatt a vendégek 

nagyrésze elkésett az előadás elejéről. A 

mammut-városok a gyökeres megoldás re- 

ményét a légi közlekedés megvalósításába 

vetik, bízva abban, hogy amint sikerült a 
városok között menetrendszerű légijáratokat 

vezetni, úgy a helyi légi közlekedés sem áb- 

ránd többé. Technikai fejlődés kérdése az 

egész. Addig is azonban, amíg ez lehetsé- 

gessé válik, az autóbusz látszik a legalkal- 

masabbnak arra, hogy az utcai tömeges köz- 

lekedést a mai rendszertelenségből kiemel- 

je. Az autóbusznak nincs szüksége sem vá- 

gányra, sem felsővezetékre. Gyorsasága ve. 

tekedik a villamoséval s üzemzavar esetén 

nem állít meg egész kocsisorokat. Szűk ut- 
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cákba is befér, meredekre is fölkapaszko- 

dik és szükség szerint kitér. Végül aránylag 

a legkisebb tőkebefektetéssel létesíthető. 

Közbiztonsági és tűzoltási célokra kitűnő- 
en bevált. A legeszményibb megoldás a tö- 

megforgalomnak az emeletes és a földalatti 

vasutakra való terelése. Ez nemcsak az ut- 

ca tehermentesítését, hanem gyorsaságot is 

jelent. Nagy költsége miatt azonban csak 

a gazdag városok valósíthatják meg.69 New 

York közlekedési tervezete már húsz millió 

lakossal számol. Átszállás nélküli gyors- 

vasúttal kívánja a 80 kilométeres körzeten 

belüli községeket a belvárossal összekap- 

csolni; a belváros forgalmát meg külön vo- 

nalak bonyolítanák le. Repülőterekről is bő- 
ven gondoskodnának. 

Úgy kenyérkereseti, mint közéleti és 

társadalmi okoknál fogva a városlakó jelen- 

tékeny időt tölt az utcán. Úgy a létesítési és 

fenntartási költségek, mint a köziekedé;», a 

szépészet és a közegészség szempontjából 

nem közömbös az utcák vonalvezetése és 

technikai kiképzése. Bár az egyenes vonal 

Európában s így Budapesten is sakktábla- 

szerű építkezéssel csúfoskodik, azonban 

tömbrendszerével Amerikában tetőz. így ke- 
letkeztek Európában a kétarcú városok: az 

ódon utcák labirintjai mellett a mereven sza- 

bályozott városrészek (Grenoble, Toulouse, 

Milano, Strassburg). Nagykörösnek sok fej- 

törésbe és költségbe fog kerülni, hogy a ré- 

gi városrész nincski utcái között valamelyes 

rendet teremtsen. – Az amerikai utcákat, 

bár nem kizárólag, számozzák. Ezzel a rend- 

 
69
 Budapest 1896-ban a kontinensen elsőül lé- 

tesítette a földalatti vasutat a Gizella (Vörösmarty) 

tértől a  Városligetig. 
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szerrel igen meg vannak elégedve. Aki már 

valaha bosszúsan bolyongott nagy városok 

zavarbaejtő utcaelnevezése és házszámozása 

miatt, igazat is ad nekik. Magyarországon 
az utcaszámozás aligha fog megvalósulni, 

hiszen akkor eltűnnék a közéleti szereplés 

egyik kedvelt formája: az utca-elnevezések 

hangulatkeltő indítványozása. De nincs is 

erre szükség, ellenben a közönség tájékoz- 

tatása s közigazgatási érdekekből rendet 

kell teremteni az utca-elnevezések zűrzava- 

rában. Régente a város alapítóira, föllendí- 

tése körül érdemet szerzettekre, egy-.egy je- 

les épületre, ritkább foglalkozásra, a szom- 

széd városra, határbeli nevezetességre, dül- 

lőre utalt az elnevezés. Keresetlen volt 
ugyan, de a város múltjának emlékeit éb- 

resztgette.70 Ma az egészségjes törekvések 

mellett még mindig találkozunk semmitmon- 

dó elnevezésekkel és változékony politikai 

felfogástól befolyásolt túlzó lojalitással. A 

higgadtabb kor azután a pillanatnyi fellob- 

banások elkeresztelését kiigazítja. A Fővá- 

rosi Közmunkák Tanácsa a visszásságokat 

elkerülendő 1929. óta a következő irányelve- 

ket követi: az elcsatolt országrészek hely- 

ség s egyéb neveit figyelembe veszi, a sze- 
 

70
 Gallina Frigyes a Városi Szemlében Budn- 

pest utcaneveiről írt tanulmányában emlékalbumnak, 

élő lexikonnak tartja az utcai névtáblákat. – Cs. 

Sebestyén Károly Szegedi utcák c. művében ekként 

nyilatkozik: »Aki pl. hallja emlegetni a Péterfia- 

utcát, az rögtön Debrecenre gondol, vagy aki ol- 

vas a Belmagyar utcáról, annak a régi kincses Ko- 

lozsvár kedves képe merül fel lelki szemei előtt.« 

Sajnálkozik, hogy a Kőégető, Élésházi, Sörház, Só- 

hordó, Latrán, Kacsafészek stb. utcanevek eltűn- 

tek. 
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mélyekről való elnevezést megszorítja, a jó- 

hangzású és meggyökeresedett elnevezése- 

ket csak igen kivételesen változtatja meg, 

azonos elnevezéseket kiküszöböl, a meg- 
szűnt, de hagyományőrzőket visszaállítja. 

Mindezeket az elveket az ország valamennyi 

városa magáévá teheti. Miskolc azt az élet- 

revaló újítást valósította meg, hogy az utca- 

nevek mellé magyarázó táblákat helyeztetett 

el. A külföldi utcai tájékozódást még az a 

patriarchális szokás is megnehezíti, hogy a 

háztulajdonosok szám helyett nevet adnak 

házaiknak, akár a földbirtokosok majorja- 

iknak. – A közterületek elnevezései költői 

átvitelként is szerepelnek. így a külügymi- 

nisztériumok helyett a bécsi Ballplatz, a 
párisi Quai d’Orsay s a londoni Down Street 

széltében használt kifejezések. 

Az utcák kiképzésében az egyenes vo- 
nalnak a körívvel való összeszerkesztése 

látszik a legmegfelelőbbnek. Szegednek az 

1879.-Í árvíz utáni újjáépítési terve szerint 

az utcahálózat két központi félköralakú 

körutat mutat, melyekből négy nagyobb és 

három kisebb sugárút indul ki; ezek egymás 

közt egyenes utcákkal vannak kapcsolva. 

A közlekedés érdeke arra a belátásra birta 

New York átépítésének tervezőit, hogy a 

jövőben a városháza körül belső és külső 

körutak kiképzését ajánlják. – Mivel az 

építkezés szorosan összefügg az éghajlat- 
tal, a déleurópai városokban a nap heve el- 

leni védekezésül meg fognak maradni a 

szűk utcák. Ugyanez adott okot az utcai 

loggiák, erdélyiesen: lábasházak építésére 

is. 

A túlszéles utcákon való átkelés a gya- 

logosra   fárasztó,   fenntartásuk   jelentékeny 
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költséget igényel; míg a túlkeskenyek a for- 

galmat akadályozzák, egészségtelenek s tűz- 

védelmi szempontból aggályosak. A karban- 

tartást illetően döntő a burkolóanyag fajtá- 
ja; a takarítás érdeke meg azt követeli, 

hogy a burkolás az utca egész szélességében 

lehetőleg hézagmentes legyen. Agrárváro- 

sokban a kocsiutak aszfaltozása csődöt mon- 

dott, mert a fogatok súlya alatt összetöre- 

dezett burkolat állandó javításra szorul. A 

sajtolt vagy döngölt aszfalt meg különösen 

veszélyesnek bizonyult, mert az állat körmé- 

nek csekély kapaszkodása miatt mindunta- 

lan elzuhanások s így anyagi károk fordul- 

nak elő. Eddig a kő, a keramit, a klinker, 

vagy kongótégla s a drága fakocka bizo- 
nyult a legcélszerűbbnek. A kőhiányban 

szenvedő alföldi városokban, így Hódmező- 

vásárhelyen és Szentesen a keramit s a kon- 

gó tégla kitűnően bevált. Különös gondos- 

ságot igényel az utca szintjének beosztása 

a járókelők és a közúti forgalom számára. 

Biztonsági okokból helyenkint járdaszigetek 

beiktatása szükséges. A világítást és az 

áramvezetést szolgáló póznák, a hirdetési 

oszlopok, a kioszkok, az árusító bódék, a 

benzinkutak, a nyilvános távbeszélő fülkék, 
a zöld házikók stb. elhelyezése számbave- 

hető férőhelyet igényel; ez utóbbiakat szé- 

pészeti szempontból is a föld alá sülyesz- 

tik. Előrelátást igényel az utca szintje alatt 

a különböző vezetékek elrendezése, mert 

különben időnkinti javításuk a forgalom fö- 

lösleges akadályozására vezethet. Szépésze- 

ti, egészségi, forgalmi és gazdasági okok- 

ból egyaránt elengedhetetlen, hogy az utcák 

sorát terek szakítsák meg. Több tér létesí- 

tése azért is előnyös, mert környékük idővel 
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központtá fejlődik s ekként a belváros zsú- 

foltsága enyhül. A terekre kerülnek az em- 

lékművek, a művészi kivitelű kutak; ezeken 

tartják a népgyüléseket, az ünnepélyeket s 
vásárcsarnok hijján itt zajlik le az időleges 

árúcsere is. Módot nyújtanak arra is, hogy 

a műkertészet szemnek tetszetős színeket 

varázsoljon a kövek ridegsége s az aszfalt 

szürkesége közé. Méretüknek bizonyos össz- 

hangban kell a város nagyságával lenni s 

így a meghitt terecskéktől a szertelen nagy. 

ságúakig változhatnak. Ez utóbbiakat azon- 

ban okvetlenül magas köz- és magánépüle- 

tek zárják körül, különben az egyhangúság 

veszélyének vannak kitéve. Művészi kikép- 

zése folytán legkülönb az 59.000 m2 nagysá- 
gú Place de l’Étoile Parisban, melybe sugár- 

szerűen tizenkét avenue torkollik; közepén 

az Arc de Triomphe áll. Aki ennek a tetejé- 

ről széttekint, holtig hálás lesz a szemet- 

szivet gyönyörködtető benyomásért. Hatá- 

sos elrendezésűek a 42.000 m2 nagyságú s 

a gyászos emlékű Neugebäude helyén léte- 

sült Szabadság-tér Budapesten és az 50.000 

m2 területű Széchenyi-tér Szegeden. Ez utób- 

bi a környező épületekkel, a szobrok és ül- 

tetvények ízléses elrendezésével, a közleke- 
dési utak célszerű vezetésével szerencsésen 

egyesíti a hasznosságot s a szépséget. Kár, 

hogy egy része még mindig vásárok színhe- 

lye. A Fogadalmi-templom tere az Árpádok 

idejebeli toronnyal, övezve a püspöki és az 

egyetemi paloták árkádjaitól, történelmi han- 

gulattal ajándékozza meg ezt a modern vá- 

rost. Ebben a tekintetben talán a székesfe- 

hérvári Városháza-téré a pálma. Egykor a 

királyi palotát uralta. Láttára Szent István, 

Szent Imre, Mátyás király emléke elevene- 
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dik meg. Ma a püspöki palota, a városháza, 

a Szent Anna kápolna s a székesegyház a 

hangulati elemei ennek a bárok térnek. A 

környező épületek révén a legelvarázslóbb 
a velencei Szent Márk-tér. Csak nem a nász- 

utasok szemével kell nézni, mert ezek a ga- 

lambetetéstől nem érnek rá kellőleg méltat- 

ni. 

A víz melletti városokban a hidak a 

forgalmi hálózat tartozékai. Mellőzhetetlen, 

hogy gyakorlati berendezésükkel művészi 
kiképzésük versenyre keljen; áradásokkal, 

jégzajlásokkal sikeresen dacoljanak s al- 

építményük es felszerkezetük a vízi közleke- 

dést ne akadályozza. A szükséglet szerint a 

rövidéletű fahidak, az erőtmutató kőhidak, 

a kecses acélhidak s az olcsó, de megbízha- 

tó vasbeton hidak váltogatják egymást. A 

budapesti Lánchíd a 19. század technikai 

vívmánya volt, a 20. századé meg az 1931- 

ben elkészült s hatvan millió dollárba ke- 

rült Washington-híd, amely egy ívvel köti 
össze New Yorkot New.Yersey állammal. 

Forgalmi és szépészeti érdek azt kívánja, 

hogy a hidak mindkét parton térbe torkol- 

janak. – A várost átszelő folyó, vagy a 

mellette elterülő víz, különösen ha szigetek- 

kel behintett, rendkívül hálás alkalmat nyújt 

berendezési, építészeti, kertészeti szépségek 

megvalósítására, klubházakkal kapcsolatos 

vizisportokra, korcsolyázásra, ünnepélyek 

rendezésére, mulatóhelyek létesítésére. A 

természeti adottság és a folyópart művészi 

kiképzésének szerencsés találkozása a Brühl, 
gróf alapította terrasz Drezdában az Elba 

partján s a budapesti dunaparti korzó. A 

párisi Ile de la Cité a természet-anyának 

az újszülött város bölcsőjébe helyezett bá- 
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jos ajándéka. A genfi Rousseau-sziget méltó 

keretül szolgál a nagy társadalombölcselő 

emlékének. A fürdőül is használt s történel- 

mi és irodalmi emlékektől körüllengett Mar- 
gitsziget gyöngye a székesfővárosnak. Ugyan- 

ez Győrnek a Rába két ágától körbefogott 

sétatéri szigete, melyet a park, a színház, 

a csónakázó egylet pavillonja, a kioszk s a 

Kisfaludy Károly szobra tesz vonzóvá. 

A közterületből jelentékeny mennyisé- 
get foglalnak el a temetők. Az elhunytaknak 

tartozó kegyelet lerovásán túl a képző- és 

az iparművészet alkotásaira is alkalmat 

nyújtanak. Memfis külön temetővárosokat, 

nekropoliszokat rendezett be halottainak. A 

genovai Campo Santo tele van műremekkel. 

A párisi Pere Lachaise és a budapesti Ke- 

repesi-temető emlékjelein a közélet jelesei- 

nek nevei tündökölnek. New Yorkban a leg- 

forgalmasabb útvonalak egyike, a Wall 

Street mellett, hol minden négyszögméter 
óriási érték, kegyelettel tartanak fenn egy 

régi temetőt. Nagykörös nemes egyszerűsé- 

gű temetője harmonikus elrendezésével, fá- 

sításával, puritán sírköveivel s fejfáival 

nemcsak kegyeletes hangulatra késztő, de 

a szépérzéket is megnyugtató. Annál visz- 

szatetszőbb, hogy némely városunk temetői- 

ben kriptának szánt ormótlan épületek ront- 

ják a hangulatot. A világháború hőseinek 

temetőit különös gondossággal létesíti és 

ápolja a hálás utókor. Egyéb okokat mel- 

lőzve, a terület fogyása ma már sok város- 
ban halotthamvasztó létesítésére bírta rá a 

hatóságokat. 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a közte- 

rület a városnak érzékeny alkotórésze, a- 
melyből  külön   engedély   nélkül  senki   egy 
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vonalnyit el nem foglalhat, mert arra a mind- 

jobban lüktető élet s különösen a mindin- 

kább sűrűsödő forgalom tart számot. Fél- 

tékenyen őrzendő közkincs a közterület, me- 
lyet pillanatnyi, még oly tetszetős előnyért 

soha, hanem csak a fejlődésre irányzott 

gondossággal szabad igénybevenni. A köz- 

területtel való könnyelmű gazdálkodás ké- 

sőbb keserűen megbosszulja magát: érzé- 

keny anyagi áldozatokra kényszerít vagy 

megváltozhatatlan helyzetet teremt. 

A városi közüzemek és közművek. 

Heves vita tárgya, hogy a város lehet-e 
vállalkozó vagy engedje-e át ezt a magán- 

tőkének s befolyását legfeljebb az érdekelt- 

ség vállalással és az intézésben való részvé- 

tellel biztosítsa. Ebben a kérdésben a gaz- 

dasági verseny szabadsága és a közönség 

gazdasági érdekeinek a megvédése állanak 

szemben   egymással. 
A legtöbb vitára alkalmat adók: a közúti 

vasút, az autóbusz-járatok, a gáz- és villa- 

mosvilágítás, a községi takarékpénztár, a 

nyomda, a hirdetés, az élelmiszerekkel való 

ellátás (vásárpénztár), a lakástermelés. Le- 

het, hogy a sort a távfűtés, a központi me- 

legvízszolgáltatás s általában a háztartások 

gépiesítése fogja bővíteni. Napjainkban 

mindinkább az a felfogás nyomul előtérbe, 

hogy a hatóságok ne foglalkozzanak üze- 

mekkel ott, ahol ezt a magánvállalkozás 
gazdaságosabban végezheti. A magánost 

üzemének folytonos tökéletesítésére az ér- 

deke ösztönzi. Neki módjában van, hogy 

egy telefonbeszélgetéssel fontos üzletet kös- 

sön. Szimata előreláttat vele olyan jövőbeli 

változásokat, amelyekért érdemes a kocká- 
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zatot vállalni. Mindezt a rendszerint drága 

igazgatással dolgozó közüzem sem ilyen für- 

gén, sem ilyen merészen nem teheti meg. A 

házikezelések többnyire ráfizetéssel járnak. 
Kirívó példa Lipcse esete.71 Az ottani keres- 

kedőket a thüringiai ezüstbányák bőséges 

keresethez juttatták. A város ezen felbuz- 

dulva, 1619-ben a mansfeldi bányákat saját, 

üzemébe vette. Pár év alatt a különben gaz- 

dag város csődbe jutott, úgyhogy a választó 

fejedelem hetven évig gyámkodott felette, 

míg különösen vásárai révén megint talpra 

állhatott. – Minden közüzemre s minden 

városra egyaránt érvényes szabály nem ál- 

lítható fel, mert a város gazdasági fejlett- 

sége, az üzemek terjedelme, stb. erősen be- 
folyásolja a döntést. Talán ez a szempont 

lehetne irányadó: a város csak olyan üze- 

met létesítsen, melynek kizárólagos célja a 

közjóiét emelése s tartózkodjék az olyantól 

amelynél a haszonhajtás a túlnyomó. Aman- 

nál a közpénztár, emennél a fogyasztó ér- 

dekét kell gondoznia. S végül a város, mint 

nagytőkés akkor is bőséges munkaalkalmat 

nyújthat, ha maga nem is vállalkozik.72 

Minden városban vannak művek, me- 

lyek az egész közönséget vagy legalább is 
annak jelentékeny részét szolgálják. Egy- 

részük létesítését törvények rendelik el, ter- 
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 Leipzig, Ein Blick in das Wesen und Wer- 

den einer deutschen Stadt. Festgabe der Stadt 

Leipzig.  1913, 
72

 A közüzemek terjedelmes irodalmából a Vá- 

rosi Szemle vonatkozó tanulmányain és A negyven- 

éves Budapest c. jubiláris számán kívül 1. lord Ave- 

bury: A község és az állam mint vállalkozó 1908 

és Márkus Gy.: A községi üzemek várospolitikai 

és közgazdasági szempontból.   1927.  c.  műveket. 
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hát a közvagyonból emelendők és a költség- 

vetés terhére tartandók fenn. Ilyenek a köz- 

egészségi-, állategészségi-, a köztisztasági- 

közművek, továbbá a közvilágítás, vízveze- \ 
ték, csatornázás, a közterület burkolása s 

fásítása, a vásárcsarnokok, a vágóhidak. 

Bár ezek üzletvitelében is kötelező a »ren- 

des kereskedő« gondossága, de elvileg nem 

haszonhajtó vállalatok. Velük szemben az 

a követelés, hogy szolgáltatásaik mérsékelt 

árszabása mellett se fizessen rá a közület s 

esetleges feleslegük tökéletesítésükre for- 

díttassék. – A közintézmények sorát a vá- 

rosháza s a közigazgatás egyéb szerveinek 

s a népoktatásnak épületei nyitják meg; a 

város fejlettsége szerint bővülnek még a fel- 
sőbb és szakbeli oktatási intézetekkel, mú- 

zeumokkal, könyvtárakkal, állatkertekkel, 

aquariumokkal, sporttelepekkel, fürdőkkel, 

szórakoztató helyiségekkel, sőt Rathaus- 

kellerekkel, Ha a város kegyúr, úgy az egy- 

házi épületek létesítése és fenntartása szin- 

tén a közvagyon terhe. Az állam oktatási, 

igazságszolgáltatási, pénzügyi, postai épü- 

letekkel, a katonai és a közbiztonsági szer- 

vek laktanyáival, szakintézetekkel, míg a 

szállító vállalatok állomási épületekkel egér 
szítik ki a sort. A fővárosokban emelked- 

nek még az államfő, a törvényhozás, a kor- 

mányhatóságok, az egyházfejedelmek, az 

idegen hatalmak palotái. Az állam, a város, 

és a társadalom együttes vagy különálló 

buzgalma teremti meg a szociálpolitikai in- 

tézményeket: a munkaközvetítő hivatalokat, 

a népszállókat, a hajléktalanok menhelyét, 

a szegények és munkaképtelenek házát, a 

melegedő szobákat, az anya-, csecsemő-, a 

gyermekvédelmi, a vakok, a siketnémák in- 
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tézeteit, a diszpanzéreket  stb. Firenze már 

a 15. század elején épített lelencházat. 

Ezek a létesítmények a közszükséglet 
kielégítésén kívül alkalmat nyújtanak monu- 

mentális építkezésekre; nagyszámú szellemi 

és testi munkást foglalkoztatnak s idegen- 

forgalom rugójaként is gazdasági előnyt je- 

lentenek a városra. Ez okon a városok telek- 

adományokkal s egyéb kedvezményekkel 

édesgetik magukhoz az intézményeket. – A 

közműveknek az a szubjektív hatása, hogy 

a lakosság lehetőleg minden magán- és köz- 

ügyét kényelmesen helyben intézheti, az ob- 

jektív meg az, hogy a házjáradékot s általá- 
ban a városi telkek értékességét jelentéke- 

nyen emelik. A hollandusok 1613-ban Man- 

hattan szigetén erődöt alapítottak s az in- 

diánusokkal kereskedést folytattak. A szige- 

tet tőlük mintegy huszonnégy dollár értékű 

ruhaneműkért, késekért, gyöngyökért, fej- 

székért vásárolták meg. Arról, hogy a rajta 

épült New York háromszáz év után hány 

milliárd dollárt ér, fogalmat adhat a mai 

Berlinnek 33 milliárdra becsült értéke. Bu- 

dapesten ugyanannak a teleknek az 1870. 
évbeli □2 ölenkinti 120 korona ára 1893-ban 

500 koronára ugrott. A házjáradék emelke- 

dése telekspekulációra és lakásuzsorára ve- 

zetett. A közületek építkezései léptek közbe 

enyhítőleg. – A telektulajdonos közremű- 

ködése nélkül beálló ezen értékemelkedés 

az alapja a bettermentnek. Ez vagy az in- 

gatlant is érdeklő közmunka költségében 

értékemelkedési járulék formájában való ré- 

szesedés vagy pedig az ingatlantulajdonos 

változásakor az időközi értékemelkedés után 

fizetendő adó. A magyar városok egyrésze 
az utóbbi módozattal él. 
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A közüzemek és közművek a fejlett vá- 

rosok elemi szükségletéhez tartoznak s a 

polgárság mind hangosabban követeli léte- 

sítésüket. Az alföldi városoknak bőséges 
háztelkei okozta terjedelmes belterülete 

azonban valóságos dilemma elé állítja a ha- 

tóságot. Ha visszariad a költségektől, ak- 

kor a város falusi szintre sülyed s ha mégis 

megépíti a közúti vasutat, a világítási- és 

vízvezetéket, a csatornázást, kikövezi a hosz- 

szú és széles utcákat, szinte elviselhetetlen 

terhet ró a lakosságra, de még a jövő nem- 

zedékre is.73 A helyzet még csak súlyosbo- 

dik, ha a város körül s azzal összefüggően 

telepek létesülnek. Ezek kérdésében arra 

kell törekedni, hogy ott, ahol a belterületen 
fölösen van beépítendő telek, a város körül 

kizárólag lakás céljára további telepeket 

nem szabad engedélyezni. Minden más in- 

tézkedés csak a pénzügyi és gazdasági hely- 

zet gondos mérlegelésével történhetik. Deb- 

recen már zsugorítja a város területét: a 

városszéli lakosság elhelyezésére a városi 

telkeken   társházakat   szándékozik   építeni. 

A város lelkisége. 

A város a törvények szerint jogi sze- 
mély, amely bár többé-kevésbbé ellenőrzöt- 

ten, de önállóan intézkedik belső ügyeiben 

s más testületekkel és magánosokkal szem- 

ben a személy attribútumaival felruházottan 

jár el. Akarata a közgyűlésen jut kifejezés- 

re s azt saját tisztviselősége hajtja végre. 

A közönség véleménye azonban nemcsak itt, 

hanem a népgyűléseken, a sajtóban, a po- 

litikai s a társadalmi egyesülésekben is meg- 
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nyilvánul. Ha a városban több társadalmi 

osztály rétegeződik, ha a lapok élénken van- 

nak szerkesztve, ha a gyűlések vezető egyé- 

niségei nemcsak bírálni, de gondolatokat is 
tudnak termelni s ha az egyesületekben lük- 

tet az élet, érlelődik a közvélemény s kiala- 

kul a közszellem. Mivel ez rendszerint nem 

egységes, az ellenáramlatok összeütköznek 

s kifejlődik a közéleti harc, melynek folya- 

mán egyesek elbuknak, mások fölemelked- 

nek. De minden áldozatot megér a küzde- 

lem, ha az a város érdekében történik. El- 

lenkezőleg egyes csoportok, klikkek kerí- 

tik kezükbe a döntő pozíciókat s így a ha- 

talmat, mellyel önző érdekből gyakran visz- 

szaélnek. Itt vár a független sajtóra az a 
fontos feladat, hogy ellenőrzésével ezeket a 

hatalmaskodásokat meggátolja, illetőleg az 

erre irányuló szándékot támogassa. 

A város lelkisége azonban nemcsak a 

közügyek által nyilvánul meg, hanem kife- 

jezésre jut a polgárok felfogásában és ma- 

gatartásában is. Jellemző szó erre az urba- 

nitás, mely a város szeretetét, a történetétől 

áthatott szellemet, tágult látókört, demokra- 

tikus felfogást, a haladás iránti fogékonysá- 
got, finomodott beszédmodort s a külső 

megjelenésben választékosságot jelent. A 

cives=polgár szóból származik a civilizá- 

ció = polgárosultság, műveltség. Az udva- 

riasság s idegen nyelven: a Höflichkeit, a 

courtoisie, stb., a városban székelő és csi- 

szoltságot képviselő előkelők udvarában 

gyökerezik. Az egyházak, az oktatási inté- 

zetek és a sajtó hatásán kívül a tudományos 

és szórakoztató előadások, a színházak, a 

mozik, a kongresszusok a kiállítások, a ze- 

ne,  az udvari fogadások,  az  emlékünnepé- 
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lyek, a különféle versenyek, az elite bálok, 

a kaszinók, a klubok, az irodalmi szalonok, 

a társas összejövetelek, a politikai közpon- 

tok szívelüktetése, a közgazdasági centru- 
mok élet jelenségei mind hozzájárulnak ah- 

hoz, hogy városias lelkület alakuljon ki, a 

város szellemisége tartalommal teljék meg. 

Életnyilvánulása a genius loci. Még a város- 

hoz fűződő mondáknak is meg van a lélek- 

formáló hatása. A kutatás bebizonyította, 

hogy a Róma alapításához tapadó hagyo- 

mány: a farkas táplálta testvérpár, Romu- 

lus és Remus szereplése mese. S ki merné 

tagadni, hogy ez a háromezeréves mese ma 

is eleven erővel hat. Az igazság mindig ri- 

deg. Az emberi léleknek örök vágpa a mese 
melletti sütkérezés. 

A változatosságra törekvő város új öt- 

letekkel lepi meg a világot, divatokat hoz 

forgalomba s diktál a vidékre. A párisi 

divatnak a kontinensen s a tengeren túl 

egyaránt behódol az érdekelt női társada- 

lom. A város esztétikai érzékkel piperézi 

magát az üzleti kirakatok rendezésétől a 

póznák, az ablakok és erkélyek felvirágozá- 

sáig. A 18. század előtt ismeretlen volt a 
kirakat; ellenben szinte művészi cégérekkel 

jelezték a műhely, az üzlet mivoltát. Később 

kirakatul az üzlet ablakát használták, mig 

ma a földszintet, esetleg az egész homlok- 

zatot igénybeveszik. Az ügyesen rendezett 

kirakat vevőédesgető reklám. Egy-egy üz- 

letekkel szegélyezett utca valóságos kiállí- 

tással gyönyörködteti a közönséget és csil- 

logó színt kever a város palettájára. Nagy 

városokban a sötétség beálltakor a művészi 

becsű épületek szépségét reflektorokkal, 

más  skálájú hatással juttatják érvényre. 
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A városi élet átalakítja lakóinak ideg- 

rendszerét és eszejárását. A napról-napra 

változható követelmények alkalmazkodási 

képességet fejlesztenek ki a város lakóiban, 
ellentétben a természet nyugalmában nevel- 

kedő s a megszokotthoz ragaszkodó vidéki 

konzervatívval. Mivel a városban az idő 

drága, úgy gondolkodásában, mint cselekvé- 

sében fürgébb a nép. Tájékozottan mozog a 

forgalom tömkelegében s ösztönszerűen is 

minél kevesebb fáradsággal s költséggel 

szerzi meg a hasznost és kellemest. A csak 

városban előfordulható jelenségek és ténye- 

zők: a tömegek és a méretek nagysága 

alakítják ki a városi lelket. Hogy egy város- 

ban annyi ember lakik, mint egy több mil- 
liós országban, hogy egyetlen épületben egy 

középnagyságú városnak megfelelő közön- 

ség dolgozik és sürög-forog, hogy a város 

egyik vége a másikig napi járásnyira van, 

hogy ünnepélyen, versenyen gyűlésen, felol- 

vasáson százezrével ujjong, lelkesedik, tom- 

bol a nép, ezek olyan hatások, amelyeknek 

hangulati sodra a legerősebb egyéniséget 

is magával ragadja és nem ereszti el többé. 

A város még a beszédet is befolyásolja. 

A foglalkozások sokasága, a felbukkanó új 
jelenségek a szókincset gazdagítják, pél- 

dául a »rikkancs« szó bölcsőjét a városban 

ringatták. Vagy fertőzi a nyelvet. A nagy 

városok bűnöző világának jassz-nyelve még 

a szalonok ajtaján is betolakodik. Az angol 

lenézi  a  newyorki  utcanyelvet,   a   slang-et. 

Az árral való úszásra a város kapatja 
rá ez embereket! Az individualitást szinte 

ösztönszerűen nyomja el, mert erejének 

titka éppen abban van; hogy felfogásbeli 

és érzületi közösségét,  célok ugyanazonos- 
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ságát tömeggel képes nyilvánítani s ha ki- 

vitelre kerül a sor, az egész város mint 

egy ember áll a vezetők mögött. Emiatt 

viszont a polgárság nagy részében a felelős- 
ség érzése elsatnyul; a készen kapott véle- 

mény miatt felfogásbeli önállósága veszen- 

dőbe megy; nyájemberré válik s vagy asztal- 

társaságok »spieszbürger«-e lesz, vagy ka- 

marákba, munkásszövetkezetekbe, szakszer- 

vezetekbe tömörül. Ha alacsonyrendűsége 

ezektől elgátolja, különösen kikötővárosok- 

ban (Altona) leülepedik, mint a népek 

iszapja, készen arra, hogy külső, vagy dina- 

mikus erőktől felkavarva elborítsa a civili- 

záció  és   a  kultúra  vetéseit. 

De kiváló egyéniségeket is termel és 
nevel a város; kimagasló szellemeket, kik 

a haladás irányát megszabják s a világ sor- 

sársa befolyást gyakorolnak. Genova fiának 

jutott eszébe, hogy nyugati utón jusson el 

Japánba, onnan Indiába s így egy addig 

ismeretlen földrész, Amerika felfedezője 

lett. A modern vallásújítók mögé a városok 

sorakoztatják a reformok életképességéhez 

szükséges tömeget. A könyvnyomtatás fel- 

találásával Mainz város polgárának zsenia- 
litása ajándékozta meg a világot. Michel- 

angelo és Firenze s Róma, Kant és Königs- 

bert, Goethe és Weimar neve mindenkorra 

egybeforrottak. Rousseau több müvén mint 

»citoyen de Genève« szerepel. Marx Károly, 

a német tudományos szocializmus és a 

szociáldemokrata párt megteremtője csak 

Paris, Brüsszel és London világában nőhe- 

tett naggyá. Liverpool adta Anglia Grand 

old man-jét: Gladstonet, Kopenhága Thor- 

waldsent s Nizza Garibaldit. Széchenyi és 

Kossuth reformtörekvéseinek Pest kölcsön- 
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zött szárnyat. Palestrina, Bach, Mozart, 

Beethoven, Wagner, Liszt művészetének, a 

világhírű szónokoknak, színészeknek, éne- 

keseknek a nagy városok szolgáltattak 
messzehangzó dobogót. A képzőművészek, 

elsősorban a műépítészek tehetsége a váro- 

sokban virágzik ki. Fugger Ulrichnak a 14. 

századbeli augsburgi takácsnak utódai ban- 

kársággal foglalkozva fejedelmek hitelezői 

lettek s a politikát is befolyásolták. A 

Majna-Frankfurtban született Rotschild Ma- 

yer Anselmnek a 18. század második felé- 

ben alapított bankházát a család tagjai a 

bécsi, 1ondoni, nápolyi s párisi intézetekkel 

fejlesztették tovább s világcéget teremtet- 

tek. Az amerikai multimilliomosok – más 
ide nem tartozó okokon kívül – a nagy 

városok iparának, kereskedelmének, forgal- 

mának, fogyasztóképességének s pénzügyi 

felkészültségének köszönhetik vagyonukat. 

Mindezek a hevenyészetten kiragadott pél- 

dák nem tagadása annak, hogy a tudomány 

cellái, a csöndes laboratóriumok s általában 

a vidék is termel kiváló egyéneket, csupán 

bizonyítékok, hogy erre a város sűrített 

energiájú közülete a legtermékenyebb talaj 

s a város közönségének van olyan odaadó 
lelkesültsége, mely biztosítja a tehetség ki- 

terebélyesedését. Napoleon világhódításait 

Paris nélkül, Petőfi érvényesülését Pest hij- 

ján bajos elképzelni. Ha Kossuth barátja, 

Cobden juhpásztor maradt volna s látókörét 

a londoni s a manchesteri gyárak ki nem 

szélesitik s parlamenti szerepléshez nem jut, 

a múlt század negyvenes éveiben aligha 

következik be Angliában a gabonavámok 

eltörlése. 

A középkori európai városok a kultúra 
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ápolása és terjesztése körül olyan szerepet 

játszottak, mint az ókori görög és római 

városok, mivel azonban eszközeikben gaz- 

dagabbak, módszerükben finomultabbak vol- 
tak, hatásuk is maradandóbb eredmények- 

ben jelentkezett. Az igaz, hogy erre a váro- 

sokat éppen a görög és római műveltség 

öröksége és ennek a keresztény szellem ré- 

vén való szerencsés áthasonitása képesítette. 

A renaissance felköltötte tudományszomjú- 

ság mindenféle fajú iskolákj különösen egye- 

temek alapítására vezetett. A salamancai, 

a salernoi, a pisai, a bolognai, a padovai, 

a párisi, az orleansi, a toulousi, a cambrid- 

gei, az oxfordi, a leideni, a heidelbergi, a 

jénai, a wittenbergi, a bécsi, a prágai, a 
krakkói stb. stúdium generalek s egyetemek 

tanárai előadásaikkal s írásaikkal széles 

körben terjesztették a tudást. A hallgatók 

meg – s közöttük szép számmal magya- 

rok – évről-évre méhkasként töltve meg 

az Alma mater-eket s eltelve urbánus szel- 

lemmel, szétárasztották azt országaikra. A 

tudás térfoglalása akkor vált korlátlanná, 

amikor a barátok celláiban és az iparszerű- 

leg űzött könyvmásolást a nyomtatás vál- 

totta fel. Elsőül Gutenberg 1450-ben Mainz- 
ban állított nyomdát. Néhány év múlva az 

új találmány rohamosan terjedt Olasz- és 

Franciországban, Németalföldön, Angliá- 

ban, Svájcban és Ausztriában. A velencei 

nyomdák termékeit, mint különlegességet 

hozták forgalomba. A nyomtatást új iparág, 

a könyvkereskedelem követte nyomon s ál- 

tala megindult a könyvgyűjtés, a nagy 

könyvtárak alapítása. Bár az ókorban is 

voltak könyvtárak ékíratos cserepekből, pa- 

pyrus   tekercsekből   s   a   középkorban   ko- 
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dexekből, azonban az aránylag olcsó nyom- 

tatott könyv tette lehetővé ennek a nemes 

szenvedélynek a kielégítését, melynek verse- 

nyében a fejedelmeken és magánosokon kí- 
vül az egyházak, az egyetemek, a városok 

is résztvettek. Így keletkeztek a milanói 

Ambrosiana, a firenzei Laurentia, a párisi 

Bibliothèque Nationale, az oxfordi Bod- 

leiana s a British Museum, a Vatikán stb. 

könyvtárai. A nyomtatás szárnyat adott a 

hírközlésnek is; eleinte röplapok alakjában, 

majd Strassburgban, Parisban, Londonban, 

Génuában, Baselben, Antwerpenben, Bécs- 

ben megindultak a német Zeitungok, a fran- 

cia Journalok, az olasz gazetták, az angol 

newspaperek. Betetőzésül a firenzei Acca- 
demia della Crusca mintájára, leginkább a 

fővárosokban megalakultak a különböző 

akadémiák s tudományos társaságok. A kép- 

zőművészetek kivirágzásával a műtárgyak 

gyűjtése már a középkor végén megkezdő- 

dött. I. Medici Cosimo firenzei múzeuma 

volt a legelső, ezt követték a vatikáni Rómá- 

ban, a párisi Louvre, a londoni British Mu- 

seum, a madridi Prado, a bécsi, berlini, 

stb.  gyűjtemények. 

A város a közművelődésen kívül poli- 
tikai, igazságszolgáltatási és gazdasági 

horderejű események színhelye is s ezek 

a szenzációk az ország, esetleg az egész 

világ figyelmét reá és közéleti kimagasló, 

alakjaira irányítják. A clermonti zsinaton 

(1095) pendítették meg a kereszteshadjárat 

eszméjét. Orleans felmentésével (1429) in- 

dította meg Jeanne d'Arc a küzdelmet a 

Franciaországot bitorló angolok ellen. Fi- 
renze Medici Lőrinc idején (1469-1492) a 

tudományok és szépművészetek újjászületé- 
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sének volt a központja. Parishoz és. 

Medici Katalin értelmi szerzőségéhez fűző- 

dik a Bertalan éj rémsége: 1572 augusztus 

23-24. közötti éjjelen ezrével mészárolták 
le a hugenottákat. A bécsi kongresszus 

1815-ben szabta újra Európa térképét. Ver- 

saillesben 1871-ben kiáltották ki I. Vilmost 

német császárrá. Békekonferenciákat 1899- 

ben Hágában, 1907-ben Saint-Louisban tar- 

tottak. A világháború után 1919 jan. 18.-án 

nyílt meg a párisi, melyet nyomon követett 

az 1920 június 4-én kötött s Magyaror- 

szágra nézve oly végzetes trianoni szerző- 

dés. Debrecenben 1849 első felében műkö- 

dött a Kossuth-kormány s az országgyűlés, 

majd Szegedre s végül Aradra kényszerült. 
Arad földjét a tizenhárom vértanú szentelte 

meg. Szeged 1919 május 30-tól augusztus 

12-ig volt a magyar kormány székhelye s 

ahol egykoron Mátyás király az új katonai 

szervezetet létesítette, ott Horthy Miklós 

fővezérletével megalakult a nemzeti had- 

sereg. Parisban zajlottak le a világraszóló 

botránypörök: a rendjelszédelgésé, a 

Panama-csatornáé s a Dreyfus kapitányé. 

A városok állásfoglalása döntően befolyá- 

solhatja az országos politikát is. A francia 
s a többi forradalmak a fővárosokban lán- 

goltak fel. Bár 1918. év végén Magyar- 

országon általános lázas nyugtalanság kerí- 

tette hatalmába a kedélyeket, az »ősziró- 

zsás« forradalom mégis csak Budapesten 

törhetett ki kárhozatos erővel. Mussolini 

fascizmusa a Marcia su Róma nélkül vidéki 

politikai mozgolódás maradt volna. Falu- 

helyen csak szatócsboltokat lehet kifosz- 

tani, de barrikádok csak városban emelhe- 

tők; vidéken csak a jegyzőt, meg a  papot 
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lehet megkínozni, de államcsínyeknek csak 

a város, jelesül a főváros a kelesztő talaja. 

A város büntetni is tud. A közártalmú, 

vagy a népkegyet vesztett egyént azelőtt 
számkivetette (ostracizmus), a feslett életű 

nőket a hóhérral kiseprűztette, ma a köz- 

biztonságot veszélyeztető idegeneket rendőr- 

hatóságilag kitiltja s eltoloncoltatja. Hogy 

milyen rettenetes bosszút tud állni, meg- 

mutatta 1789 július 14-én Parisban a Bas- 

tille és Bordeauxban a Cháteau-Trompette 

lerombolásával. A várost is érheti büntetés. 

Ilyen eset a francia forradalomban a csőcse- 

lék ellen feltámadt Lyoné. Hatezer lakosát 

kartácstűzzel ölette meg a konvent; a város 

jelentékeny részét lerombolták s a nevét 
Commune affranchie-ra változtatták. Ugyan- 

így bántak el Toulonnal. De Napoleon, ki 

mint a tüzérség vezére összelövette, mint 

császár újraépítette. Az Anjou liliomos cí- 

merrel ékeskedő Mezőtúrt s a gróf Károlyi 

Ferenc tulajdonát képező Hódmezővásár- 

helyt az 1754. »kuruc zenebona«-ért elpusz- 

tításra s lakosságuk szétosztására ítélték s 

ez alól csak a Mária Terézia kegyelméből 

mentesültek.74) A város jutalmazni is tud. 

Az érdemszerzők iránti háláját díszpolgár- 
sággal, emléküknek képpel, szoborral való 

megörökítésével, szülő- és lakóházuk meg- 

jelölésével, múzeummá átalakításával, köz- 

épületeknek, közintézményeknek nevükről 

való elkeresztelésével mutatja ki. Az észak- 

amerikai Egyesült-Államok megteremtőjük- 

nek Washingtonnak nevével ruházták fel fő- 

városukat. A Homerosok s a Petőfi Sándo- 

rok születési helyéért a városok egymással 

 
74

 Szeremlei    Samu:    Hódmezővásárhely    törté- 

nete  III.  k.   1907. 
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vitákat folytatnak. Kitüntetésben is része- 

sülhet a város. A Place de la Concorde-on, 

a guillotin egykori helyén nyolc város: Lille, 

Bordeaux, Nantes, Rouen, Brest, Marseille, 
Lyon és Strassbourg szobra áll. Ez utóbbit 

Elszász-Lotharingia visszafoglalásáig gyász- 

fátyol borította. Sopronnak az 1922:XXIX. 

te. az állami hovatartozás kérdésében tanú- 

sított hű magatartásáért a »civitas fidelis- 

sima« melléknevet adományozta. A világ- 

háború alatt számos város kapott érdem- 

rendet. 

A város gyászolni is tud. Megállítja üz- 
leti forgalmát; elnémítja a szórakozás lár- 

máját. Fátyollal borítja be lámpáit; épüle- 

teire s az árbocokra gyászlobogót tűz. Ha- 

rangjai komoran konganak; virághalom 

emelkedik a sír, vagy az emlékmű fölé. 

Gyászmisék, istenitiszteletek, nép- és hiva- 

talos gyűlések siratják a veszteséget. A fáj- 
dalmas hangulat hatalmába került közönség 

arcára kiül a szomorúság, halkabb lesz a 

beszéd, lassúbb a járás. Az egész város éle- 

tének ritmusa szinte szünetel a gyász pau- 

zája alatt. 

A város örülni is tud. Ekkor azért áll meg 
az üzleti forgalom, hogy minden épkézláb 

ember az utcákon és a tereken tömegelhes- 

sen s érzelmének minél hangosabban kifeje- 

zést adhasson. Ablakokban terpeszkedő sző- 

nyegek rikoltanak bele az ünneplő ruhába 

öltözött utca harsogásába, melyet szinto 

szárnyra kapnak a házakon s a póznákon 

frissen lengő-lógó színes lobogók. Ugyan- 

azoknak a harangoknak a hangja most 

szívet simogató vidámsággal búg; a zene- 
karok vérpezsdítő indulókat játszanak. Csil- 

lognak a szemek, ismeretlenek összecsóko- 
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lóznak; az öröm bűvöletébe került nép a 

berekedésig éljenez; cigánykereket hány a 

jókedv. Te Deumok ragyogása, katonák pa- 

rádéja, gyűlési szónokok beszédei fokozzák 
a hangulatot, mely az est leszálltával fényár- 

ban úszó szórakozó helyek zsivajának má- 

moros   akkordjaiban   csattan   el. 

Ilyen nagy fennen sem gyászolni, sem 

örülni egyes ember nem képes, hanem csak 

a városhoz tapadó közösségi lélek. 

A város naponkint ébred és aluszik. 

Hajnalban tisztálkodik. Vonatok, hajók, te- 

herautók és társzekerek rakományaival el- 

látja magát egész napi élelemmel. Reggel 

kinyitja ablak- és kapuszemeit. Kenyérkere- 

sők és tanulnivágyók sietnek a helyükre. 
A nyüzsgés mind erőteljesebb ütemű lesz. 

A rohanás ragadós izgalma ejti meg az 

embereket, az állatokat s a gépeket. Az 

élet zaja egyre fokozódik. Szinte fülledt 

lesz tőle a didergők párájától, vagy az izza- 

dok verejtékétől gőzölgő levegő. Alkonyatra 

az izmok s az agyak elzsibbadnak: a ter- 

mészet a pihenés adóját követeli. Már csak 

a szórakozó helyek lámpái versenyeznek a 

közvilágítással. Azután ágyra roskad a 

város. Nincs más ébren, csak a biztonság 
katonái, a rossz lelkiismeret s a szerelem. 

A csöndet a haldokló ajkáról elröppenő 

utolsó sóhaj, vagy a születő élet harsány 

himnusza töri meg. Nyomukban bánat, vagy 

boldogság   lépked   a   holnap   robotja   felé. 

A régi magyar közjog szerint a váro- 

sok jogilag nemesek voltak. És szerte a 

világban régi szokás alapján címerük van. 

Sokan még jelmondattal is ékeskednek. A 

modern város igazi címere azonban nem 

heraldikai, hanem  a  puritán vezetők értel- 
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mességéből s az önzetlen polgároknak a 

közügyek iránti buzgalmából tevődik össze, 

mely elemekből a város s általa a nemzet 

javára gazdasági, erkölcsi és szellemi érték- 
többlet keletkezik. Ez a város igazi lelki- 

sége, mely alkotásokban ölt testet. Ez a 

lelkiség még akkor is hat, ha esetleg maga 

a város elpusztult. Az istenitett egyiptomi 

királyok Memphise s az Euphrates melletti 

Babylon ajándékozták a világnak a mérés, a 

számlálás s az írás ismereteit. Ezek a váro- 

sok már rég elporladtak, de szellemi ter- 

mékeik az emberiség közkincsévé váltak. 

Homok és tűzhányók lávája és hamuja váro- 

sokat temettek el. (A Khotan khánság váro- 

sai, Pompeji és Herculanum.) Rétegük mú- 
zeumnál gondosabban s így hálára kötele- 

zően megőrizte az emberi agy és kéz alko- 

tásait. A márványokból megállapítható, hogy 

annak idején minő szellem lengett az évezre- 

des falak között. Ez a szellem, mint fel- 

bukkanó patak ismét betorkollik az emberi- 

ség kultúrájának nagy folyamába. Az »örök 

város« a köztársasági Róma romjai után 

most a császári Róma műemlékeit tárja 

föl. A németek Pergamont, a kisázsiai görög 

várost ásatták fel. Ennek és Babylonnak épí- 
tészeti maradványaiból alkották Berlinben 

a világhírű Pergamon muzeumot. Ninive 

romjai alól kikerült sok ezer agyagtáblács- 

kának szövege rendkivüli szolgálatot tett 

a történeti kutatásnak. Az az igazság, hogy 

a nagy szellemek holtuk után is hatnak, a 

letűnt korok sok városára érvényes. Grün- 

wald Béla, a kiváló publicista találóa,ri 

jegyzi meg: »Egy görög városnak, mint 

Athén, kultúrai hagyatéka, melyből csak 

töredékek jutottak ránk, nagyobb értékű az 
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emberiségre   nézve   a   világ   összes   harcias 

törzseinek  hőstettemei.« 75 

A polgárság legtündöklőbb erénye váro- 

sának szeretete. Az ius civile védelme alatt 
álló római polgár büszkén vallotta magát 

az idegenekkel szemben civis romanus-nak. 

Paris kapuján nem is olyan régen ez a fel- 

írat büszkélkedett: Non orbis gentem, nec 

gens urbem talem habebat; azaz: földnek ily 

népe, népnek ily városa, nem volt még soha. 

A bécsiek 1918 előtt még így énekeltek: 

»'S gibt nur a Kaiserstadt – 's gibt a 

Wean.« Bár a lokálpatriotizmus egyoldala- 

ságba csaphat, azonban hagyományoktól át- 

hatottan nemes tettekre, sőt hősi magatar- 

tásra is képesíthet. A polgár büszke szülő- 
városára, vagy arra a városra, melynek a 

hajlékon kívül anyagi gyarapodását, vagy 

szellemi kifejlődését köszönheti. Érdekeiért 

készséggel vállalja alkalom szerint az áldo- 

zattal, a bátorsággal, vagy a ravaszsággal 

folytatandó küzdelmet s melyről még vég- 

rendeletében is meg szokott emlékezni. A 

felgyújtott Moszkva 1812-ben valósággal ki- 

söpörte Napóleont Oroszországból. Akár- 

hányszor elpusztítja is a Vezúv az oldalán 

lévő lakott helyeket, a nép dacol a termé- 
szet erejével, mert ennél lenyügözőbb az az 

erő, mely elődei rögéhez köti Debrecent 

valamikor csak sárfalak védték. Szerencsé- 

jére! Mert a kőfalakat megostromolta volna 

s velük együtt a várost is elpusztította volna 

az ellenség. A falak gyöngeségét azonban 

a polgárság eszélyessége, taktikázása pó- 

tolta s városát aránylag a legépebben men- 

tette át a legújabb korba. Az 1879-i árvíz 

után azt hitték, hogy Szeged lakossága szát- 

 
10
 A  régi  Magyarország.   1888. 
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széled. Az ősi fészekhez való ragaszkodás 

azonban legyűrte a kétségbeesést s vállalta 

az újjáépítés hősi munkáját. A város sok 

viszontagságot kibír, de csak akkor, ha a 
veszedelemben polgárságának lelkiereje tá- 

mogatja s ha a katasztrófák felkorbácsolják 

a békés időkben szunnyadó energiáit. Ha ez 

megfogyatkozik, meginognak a legerősebb- 

nek vélt falak is. 

A város jelentős eseményekkel, vagy 
magasztos eszmékkel kapcsolatosan fogadal- 

mat tesz s azokat középületek, Szenthárom- 

ságszobrok, obeliszkek s egyéb emlékjelek 

emelésével, fák ültetésével, alapítványok lé- 

tesítésével, közterületek elnevezésével szok- 

ta megörökíteni. Velence a 16. és 17. száza- 

dokban dühöngött pestisek megszűnésének 

fogadalmául előbb Redentore, utóbb a Santa 

Maria della salute templomokat építette. 
Lipcse az 1813 október közepén vívott nép- 

csata százados évfordulóján emeltette a Völ- 

kerschlacht-Denkmalt. Philadelphia áhítattal 

mutogatja az Independence Hall-t, a szabad- 

ság-csarnokot, ahol 1776 július 4-én kihir- 

dették   az   északamerikai   függetlenséget. 

A városszeretet még elkülönülő is lehet. 

Egyes kerületek, sőt utcák különbnek tart- 

ják magukat a másiknál. A newyorki Fifth- 

Avenue barátai anyagi áldozatokat is hoz- 

nak, hogy utcájuk a forgalom tökéletessége, 
tisztaság, egészség, szépség szempontjából 

túlszárnyalja a többit. Nem is olyan régen 

Budapesten is jelent meg Ferenc-József vá- 

ros cím alatt újság, mely a Ferenc és József 

város érdekeiért harcolt. A Budai Napló és 

a Budai Hegyvidék címükben utalnak a fő- 

város egy részének érdekképviseletére. 

Egyesületek  is  alakulnak,   melyek  a  város 
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barátai címen összetett erővel képviselik 

befelé és kifelé a város érdekeit. A város 

iránti rajongás, akárcsak a családtagokkal 

szemben, becéző nevekkel és jelzőkkel illeti 
a várost. Világhírű, de már megszűnt orvosi 

egyeteméről Salerno a »Civitas Hippocra- 

tica«, Velence »Venezia sola«, Róma az 

»örök város«, Paris a »Ville Lumière«, 

Stockholm az »északi Velence«, New York 

a »csodaváros«, Sydney a »a Dél Király- 

nője«, Moszkva a »szent város«, Konstanti- 

nápoly a »Szultán paradicsoma«. A két 

utóbbi díszítő jelzője a cári uralom meg- 

dőlte s a szultánnak a paradicsomból való 

kiűzetése miatt legalább is anachronizmus. 

Magyar városokat is illettek ilyen kedveske- 
déssel: »Szeged az »Alföld Metropolisa«, 

Debrecen a »kálvinista Róma« stb. Hogy 

nem alapnélküli ez a gyöngédség, azt a 

közvélemény szentesítése igazolja. A váro- 

sok rendszerint politikai okokból névvál- 

tozásokon is szoktak átesni. így lett Roma 

nová-ból Constantinopolis Nagy Konstantin 

császár tiszteletére, ki az akkor már ezer 

éves várost újjáépítette, a yorki herceg után 

Nieuwe-Amsterdamból New York, a svéd- 

norvég szétváláskor Krisztianiából Oslo, a 
szovjet rendeletére Szent-Pétervárból Lenin- 

grad,  Nizsnij-Novgorodból Gorkij-város stb. 

A város lelkiségének hatóerejét kézzel· 

foghatóan igazolja az a tudományos iroda- 

lom, amely minden elképzelhető vonatkozás- 
ban foglalkozik a várossal. Az elmélet és 

gyakorlat szempontjából írt könyvek s a 

legapróbb részleteket fejtegető értekezések 

tárgyalják a város történetét, jelenének és 

jövőjének kérdéseit, összegyűjtve óriási 

könyvtárt töltenének meg, hiszen csak maga 
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a Paris történetére vonatkozó művek külön 

könyvtárt igényelnek. A magyar könyvtá- 

rak közül a Székesfővárosi Könyvtár-nak 

van a leggazdagabb városi anyaga. A leg- 
változatosabb tartalmú hivatalos és magán 

szakfolyóiratok és a napilapok cikkei fog- 

lalkoznak a napirenden lévő kérdésekkel. 

Ebben a tekintetben a külföldi, leginkább a 

német és az angol irodalom vezet, azonban 

legújabban a magyar tudomány is érdeklő- 

dési körébe vonta a városi kérdéseket. A 

városi tudományt elsőraguan szolgálja a 

székesfővárosi statisztikai hivatal kiadásá- 

ban 1908-ban megindult s előbb Harrer 

Ferenc és Thirring Gusztáv, majd Lamotte 

Károlp és Illyefalvi I. Lajos szerkesztésé- 
ben a magvas értekezéseket, bőséges ada- 

tokat és városügyi bibliográfiát tartalmazó 

Városi Szemle. Adatainak ez a tanulmány 

is sokat köszön. Városi kérdésekkel foglal- 

koznak még a Magyar Közigazgatás, a Váro- 

sok Lapja, a Városi Újság, a Magyar Mér- 

nök és Épitészegylet Közlönye, az Építő- 

ipar és Építőművészet, a Magyar Építőmű- 

vészet, az Építőipari Szemle, a Képzőművé- 

szeti Szemle, a Magyar Művészet, a Buda- 

pesti Szemle, a Magyar Szemle, a Közgaz- 
dasági Szemle, a Tér és Forma, a Város- 

kultúra stb. 

A városok vezetői, tudósai és művé- 

szei szövetségekben, egyesületekben, nem- 

zeti és nemzetközi kongresszusokon vitat- 

lak meg a városi kérdéseket s a városokra 

vonatkozó sajátos kiállításokat rendeznek. 

Ilyenek voltak az Erste deutsche Städte- 

ausstellung 1903-ban Drezdában, az I. 
Schweizerische Wohnungsausstellung Basel- 

ben 1930-ban, a Bauausstellung 1931-ben Ber- 

 



143 

 

linben,76 ugyanott 1932-ben a Sonne, Luft 

und Haus für alle kiállítása; az 1929. római 

XII. nemzetközi város- és lakásépítési kong- 

resszus, 1929-ben Sevillában a városok nem- 
zetközi kongresszusa és 1931-ben Budapes- 

ten a XII. nemzetközi építési kongresszus 

építészeti kiállítással együtt. Ezt a célt szol- 

gálják az egyes nemzetek városszövetségei, 

brüsszeli központtal a városok világkon- 

gresszusa s Magyarországon a városok or- 

szágos kongresszusa s a magyar vidéki vá- 

rosok kulturális szövetsége. A parlamentek 

s a városi közgyűlések tagjai külön városi 

bizottságot alakítanak s .érlelik döntésre a 

kérdéseket.77 

A város a tudományos irodalmon túl 
szépirodalmi és képzőművészeti alkotásokat 

is sugall. Velence története Shahespearet is 

megihlette és hangulata Byron költészetét 

is befolyásolta. Goethét az olasz városokban 

szerzett benyomásai újjáteremtették. Di- 

ckens szeretett Londonának sok helyét meg- 

örökítette. Regényei és elbeszélései nyomán 

könyvet adtak ki, melynek címe: »Charles 

Dickens London«. Sue Les mystères de 

Paris, Zola: Le ventre de Paris, Au bon- 

heur des dames, Lourdes, Róma, Paris cik- 
lusa, Sinclair Lewis: Babbit, John dos Pas- 

sos:   Manhattan   Transfer,   melynek   hőse 

 
76

 Berzenczey Domokos szegedi műszaki főta- 

nácsos szerkesztésében A városépítés időszerű kér- 

dései címmel igen értékes és szemléltető tanul- 

mánysorozat jelent  meg  róla. 
77

 Budapest törvényhatósági bizottsága ez év 

nyarán városfejlesztési programm készítésére bi- 

zottságot küldött ki. Elnöke, Harrer Ferenc, már 

1932. szeptember 1.-én be is nyújtotta részletes cél- 

kitűzéseket   tartalmazó  emlékiratát. 
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New York, Schalom Asch három könyve.· 

Szent-Pétervár, Varsó és Moszkva, Jókai, 

Gárdonyi, Herczeg Ferenc regényeinek és 

elbeszéléseinek epizódjai, Molnár Ferenc 
Pál utcai fiúk rtegénye, ez utóbbinak Liliom 

című és Herczeg Ferencnek Bizánc c. szín- 

darabja csak ízelítő a nagy tömegből. Leg- 

utóbb antológia jelent meg olyan költemé- 

nyekből, melyek a székesfővárost válasz- 

tották tárgyukul.78) A festőművészet s a 

grafika a város egészét, vagy egyes rész- 

leteit számtalanszor feldolgozza. Piloty az 

égő Rómát, Kaulbach Jeruzsálem, Roche- 

grosse Babylon pusztulását, Ruifsdael Am- 

sterdam látképeit, Pissaro és Renoir a párisi 

boulevardokat festették meg. Veronese s 
más művészek az Adriával elgyürüzött Ve- 

lence történetének dicsőséges eseményeit, 

Vágó Pál a szegedi árviz katasztrófát örö- 

kítette meg. Becsesek Alt Rudolfnak Bécs- 

ről és Budapestről készült rajzai. Gallina 

Frigyesnek Budapest székváros története 

képekben c. albuma a fővárost mutatja be 

Mátyás királytól máig. 

Egyébként maga a városépítés és rende- 

zés is ma már művészet, mely a jelen és a 

jövő nemzedékeit egyaránt érintő problémá- 
kat országos, illetőleg nemzetközi pályázat 

útján iparkodik megoldani. A főváros első 

szabályozásáról az 1870. X. és LX. s az 

1871. XLII. tcikkek intézkedtek; felállítot- 

ták a Közmunka-tanácsot s ennek pályáza- 

tán Lechner Lajos tervét fogadták el s így 

jött létre az Andrássy-út, a Nagy-körút stb. 

Bierbauer Virgil a városépítés művészetét tár- 

gyalva   a   következőket   állapítja   meg:   »A   város- 

 
78

)  Pál István: Budapest a magyar költészetben. 

1932. 
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építő művészet racionálisan fel nem mérhető és le 

nem vezethető. A városépítésben olyan inpondera- 

biliákkal kell számolni, melyeket az agy nem tisz- 

tázhat, melyek sajátos érzéki felkészültséget kivan- 

nak. Egy városépítészeti műremekben, egy városépí- 

tészeti téralkotásban több van, mint racionális, papi- 

roson elvégezhető számítás, mennyiségtani értelem- 

ben összegezhető elemek együttese. Művészetről van 

itt szó, melyet a tiszta ésszel pótolni nem lehet.«79
) 

Mivel a zene szociális elem, hálás ta- 

lajra talál a városban. A templomok, szín- 

házak, hangversenytermek bőséges alkalmat 

nyújtanak a zenei termékek bemutatására. A 

dómok fenséges kupolái alatt zengő gre- 

gorián énekektől és choráloktól kezdve az 

amerikai csapszékekből átszivárgott jazz- 
bandig a zene minden fajtája hangzik a vá- 

rosban. Salzburg toronyzenével kedveske- 

dik a sétálóknak. A polgárság és a munkás- 

ság tömegesen szolgáltatja a zene fogyasz- 

tóit; filharmonikus zenekarokkal és dalár- 

dákkai maga is az előadók sorába áll. A 

zeneoktatáson túl a megfelelő intézetek mű- 

vészképzéssel foglalkoznak. Bár a város a 

könnyű műfajok, mint az utca dala (a bécsi 

Gassenhauerek), a kabaré zenéje, az operett 

s a nápolyi születésű vígopera termelésére 
hajlamosabb, azonban operák is, mint a 

Rossini Sevillai borbély-a, Nicolai Windsori 

víg nők-e, Wagner Nürnbergi Mesterdalno- 

kok-a, Charpentier Louise-a, Puccini Bohém- 

élete városi alakokat és epizódokat zenésí- 

tenek meg. Operaházak csak városokban 

épülhetnek; fen tartásukra az állam és a 

város jelentős áldozatokat hoznak. Garnier 

remeke a párisi Nagyopera s Ybl Miklósé 

 
79

)   A   Magyar  Mérnök  és   Építészegylet   Köz- 

lönye.   1929.   43-44.   szám. 
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a budapesti. A milanói Teatro alla Scala 

nem építészeti szépségével, hanem művészi 

teljesítményével vívta ki a világhírt. Az 

amerikai zenekultúra színvonalára jellemző, 
hogy az óriási Newyork a Métropolitain 

mellett nem képes egy másik operaházat 

fenntartani; ellenben első emeleti páholy- 

sora a társadalmi kötelezettségből megje- 

lenő hölgyek ékszereitől úgy tündöklik, 

hogy gyémántpatkónak nevezték el. A zene 

és a város közötti szerves összefüggés csat- 

tanó példája Bécs, melynek tánczenéjét Lan- 

ner József és a Strauss család tette általá- 

nosan kedveltté, a másik Bayreuth, mely a 

Wagner-operák évenkinti ünnepi előadásai- 

nak a színhelye. 
A város zeneisége építkezésének rit- 

musában szólal meg. Ennek titka az ará- 

nyok összehangolása. Az épületek stílusa, 

tömege, térbeli elrendezése, a térszín tago- 

zása, a térre ültetett zöldelő és viruló nö- 

vényzet között harmóniának kell ural- 

kodni.80) Ha igaz, hogy az építészet meg- 

fagyott zene, úgy Róma összbenyomása az 

oratórium, Bécs a keringő, Paris a himnusz, 

Velence a szerenád, New York a rapszódia 

s Berlin modern része a Jazzband képzetét 
költi. Nekünk valamennyi város között a 

legszebben dalol Budapest. Képletesen min- 

den város egy nagy kórus, melyben a szeme- 

tes csengetyűjétől a polgárság legmagaszto- 

 
80

) Hekler Antal A középkor s a renaissance 

művészete c. könyvében a Notre Dame székesegy- 

ház nyugati homlokzatáról így ír: »Ez a fenségesen 

komoly és ünnepi homlokzat nem kábító gazdag- 

ságával, hanem fölépítésének nem is annyira kon- 

struktív, mint inkább zenei logikájával nyűgözi le a 

szemlélőt. « 
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sabb lélekrezdüléséig majd vidám, majd szo- 

morú dallamokban ezernyi motivum olvad 

össze. Kérlelhetetlen karmester az Élet. Ha 

időnkint el is halkultan, de vezénylő pálcá- 
jára mindaddig zeng, zúg, fájdalomtól jajong 

vagy örömmámortól harsog a kórus, amig él 

a város. 

Hellpach badeni államférfiú és lélek- 

búvár geopszichologia elnevezéssel az em- 
beri földrajzból kisarjadó új tudományágat 

teremtett, mely a föld természeti viszonyai- 

nak a lelkiéletre gyakorolt hatását vizs- 

gálja.81) A kifejtettek alapján bátran be- 

szélhetünk város – pszichológiáról. A város 

a lakóinak gondolkozásmódját, életfilozófiá- 

ját gyökeresen átalakítja s a vidéken lakók- 

nak lelki berendezésétől élesen elhatárolt 

régióba tereli. Nemcsak azét, aki benne szü- 

letett, hanem azét is, akit az élet forgataga 

a vidékről bele sodor. A vidéken mindenki 

ismeri egymást, a városban az emberek füg- 
getlenek egymástól. Vidéken a szubjektivi- 

tás miatt a sziv, az érzelmesség, a városban 

az objektivitás miatt az ész, a gyakorlatias- 

ság uralkodik. Amott az egyén cselekszik, 

emitt a tömeg. A város kaleidoszkóp volta 

felfokozza az idegrendszert, a vidék szabá- 

lyossága beidegzi a megszokottat. A vidék 

haladásának szekere járt ösvényeken ballag, 

a városi haladás gépe szétsugárzó s mesz- 

szeségek bizonytalanságába vesző ország- 

utakon rohan. A város nemcsak a benne- 
lakók lelkiéletére hat, hanem a falai közt 

megfordulók hangulatát is befolyásolja. Ha- 

tásának atmoszférikus nyomása alól az em- 

ber magát ki nem vonhatja. A svájci váro- 

 
81

)   Willy   Hellpach:   Die   geopszichischen   Er- 

scheinungen.  1924. 
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sok pihenésre, Paris örömökre csábít. A ko- 

moly London Anglia esze és pénzeszsákja. 

Róma ájtatos hangulatot sugall. Hamburg 

a kereskedelem ütőereként lázasan lüktet, 
Berlin inaszakadtig dolgozik. New York meg- 

rokkanásig rohan az üzlet után. Velence 

borongós őszi fénye is boldogít. Firenzében, 

Münchenben a műélvezet fölemel. Lipcse a 

könyv bölcsője és a nemes zene ringatója. 

Bukarest a kendőzött Paris. Brüsszel Paris- 

nak, a nagyvilági dámának tavaszi virulású. 

tiajadona. Chicagóban burjánzik a bűn. 

Moszkva rettegtet. Bécs a multakon mereng, 

Budapest és a magyar városok hisznek a 

jövőben! 

A város egészsége, betegsége. 

Amint nincs abszolút egészséges ember, 
épúgy a városnak sem lehet tökéletesen 

egészséges szervezete. Van olyan, amelyik 

veleszületett gyengeséggel jön a világra s e 

miatt rövid életű. Ilyenek a deszpota ön- 

kénnyel teremtett afrikai városok. Uruk ha- 

lála után nyomuk vész s csak törmelékeik 

libegnek a világtörténelem űrében. Ellenben 

az a város, amely megfelelő területen ked- 

vező gazdasági és politikai körülmények 

közé kerül, játszva győzi le a gyermekbeteg- 
ségeket s mind erőteljesebb tagjává válik 

a nemzettestnek. Fizikai és lelki épségét 

azonban számos betegség fenyegeti. A ter- 

mészet okozta katasztrófák, járványos be- 

tegségek, az ellenség dúlása, a forgalom el- 

terelődése, a gazdasági konjunktúra hanyat- 

lása, társadalmának lezüllése, vezetőinek 

korlátoltsága, korrupciója, a lakossága réte- 

geződésében és jövedelmében beálló beteges 

eltolódások, forradalmak, hadviselések, igaz- 
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ságtalan békekötések megbéníthatják fejlő- 

dését, tengődésre kárhoztatják, sőt végleges 

megsemmisülését is okozhatják. Az ősi Sala- 

manca egyetemének falai között a 15. szá- 
zadban tízezer hallgató szorongott. Ma 37 

ezer lakossal jelentéktelen város. Leiden a 

16. században 100.000 lakossal virágzó, di- 

csőséges város volt. A spanyolok ostroma, 

a pestis és egyéb katasztrófák miatt lejtőre 

jutott, lakossága megcsappant s csak mű- 

emlékei és az elektromosságot gyűjtő lei- 

deni palack bizonyítják hajdani kulturális 

fényét. A tengerparti Livorno Pisa elől el- 

halászta a kereskedelmet s ezzel az utóbbit 

túlszárnyalta. Ravenna egykor a nyugat-ró- 

mai birodalom fővárosa és tengeri kikötő 
volt. Megszűnt a császárság, a tenger elvo- 

nult mellőle, – lehanyatlott. De ha minden 

elpusztul is s csak a Dante sirja marad 

meg, dicsősége akkor is ragyogni fog. Biar- 

ritzot kikötőjének elhomokosodása végve- 

széllyel fenyegette; az mentette meg, hogy 

mint tengeri fürdőt éppen a homokos part 

miatt divatba hozták. A hollandusok a Zui- 

der-tó feltöltését úgy irányították, hogy Am- 

sterdam szárazra ne kerüljön s kikötői for- 

galmát el ne veszítse. A 22.000 lelket szám- 
láló osztrák Steyr fegyvergyára révén a gaz- 

dasági boldogulás évtizedeit élte. Megszűnt 

a gyártás, a városka csődbe jutott. Hogy 

anyagi érdekekért a bűnhullám minő mér- 

tékben képes a várost elárasztani, arra az 

északamerikai városok, különösen Chicago 

nyújt elrettentő példát. Árvíz, tűzvész, föld- 

rengés, tűzhányók kitörése, földcsuszamlá- 

sok civilizált helyeken mindenütt nagy káro- 

kat okozhatnak, de legérzékenyebbeket a 

városban, mert itt emberi életek nagy töme- 
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get és felhalmozódott szellemi és anyagi ér- 

tékeket pusztíthatnak el. – A valamikor 

Ferenc-rendi hittérítő állomásból keletkezett 

s a kaliforniai aranytelepek révén roha- 
mosan fejlődött, félmillió lakosú San-Fran- 

ciscoban az 1906. évi földrengés 25.000 házat 

döntött romba. Amerikai energiára vall, 

hogy rövid időn belül felépítették. Az 1923. 

évi földrengés Tokyoban felmérhetetlen ér- 

tékű javakon kívül 130.000 embert pusztí- 

tott el. A város helyreállításakor a japán 

önérzet minden külső segítséget visszauta- 

sított. 

A város a bennelakók gondolkodására 
és cselekvésére gyorsaságot kényszerít. De 

ennek a túlhajtása okozhatja a városi társa- 

dalom legsúlyosabb betegségeit. A hirtelen 

meggazdagodás vágya keríti hatalmába az 

embereket. Felharsan a rideg jelszó: aki 
birja, marja. A munkanélküli vagyonszerzés 

tőzsde játékra csábít. Lelkiismeretlen fező- 

rök alapításai, részvénytársaságok, bankok 

bukását, vagyonok összeomlását idézik elő. 

Mindig voltak és lesznek pénzsóvár kor- 

szakok, de az ember és az arany, Ady Endre 

Disznófejű nagyura soha ennél vadabbul 

nem csatáztak. Temérdek emberélet, mil- 

liárdnyi vagyon s kiszámíthatatlan erkölcsi 

értékek megsemmisülése jelzik a csatateret. 

A másik betegséget az élvezetek mohósága, 
a szórakozások kifinomultsága, az érzékiség 

felkorbácsolása, a táncőrület, az erkölcsiség 

tökéletes felrúgása, a hazárdjátékok stb. 

okozzák. Az élethabzsolók ínye végül is el- 

tompul, a kedélyeket a blazirtság köde üli 

meg, mivel azonban az izgalmak utáni vágy 

nem hagy nyugtot, az izgató és bódító mér- 

gek alakjában következnek a lassan, de biz- 
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tosan ölő mérgek. Nem szentéletű a vidék, 

ellenben a dáridókkal és a cigányozással 

duhajkodó legfeljebb elpengeti a vagyonát, 

de idegileg nem roppan össze. 

A bűnözésre ingerlően hat a városban 

felhalmozódott érték: az ékszerüzletek be- 

törői, kasszafúrók, a bankrabló autós ban- 

diták, az elegáns lakások és villák fosztoga- 

tói, az előkelő szállodákba besurranók, a 

csekkhamisítók stb. egy csapásra jelentős 

összeget zsákmányolhatnak. A gonosztevők 

számítanak arra, hogy a nagyváros ember- 

erdejében könnyen megbújhatnak, alakot 

változtathatnak. Technikai felszerelésük a 
legmodernebb. Ma már a rendőrségek nem- 

zetközi szervezete küzd ellenük; a szokásos 

nemzetközi bűnözőket európai és amerikai 

központokon nyilvántartják; a nyomozásnál 

az ujjlenyomatot, a laboratóriumot s a gyors 

értesítés minden módját fölhasználják. A 

rádió útján válik lehetővé, hogy a száraz- 

földről megugrott gyanúsítottat az Óceán- 

fedélzetén is elfogják. A vidéken garázdál- 

kodó rablóbandákat a világszerte szervezett 

csendőrség kiirtotta. Hiú remény lenne, hogy 
a legkitűnőbben szervezett, fegyelmezett és 

oktatott rendőrség a város bűnözőivel 

ugyanúgy el fog bánni. A rendőrség meg- 

előző intézkedéseivel s a sikeres nyomozá- 

sokkal csökkentheti ugyan a bűncselekmé- 

nyek számát, de komoly apadást a munkára 

nevelésen kívül csak a társadalom és a köz- 

gazdaság reformjai eredményezhetnek. 

A város életében a fokozatos fejlődés a 

legegészségesebb. Ha lakossága mesterséges 

úton hirtelen megszaporodik, nem tud neki 

kenyeret s ha forgalma máról holnapra meg- 
sűrűsödik, ennek nem tud teret adni. Amaz 
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utcai zavargásokban robban ki, emez szinte 

hűdötté teszi közlekedését. Mindakettő a 

köznek mérhetetlen károkat okoz. Hogy 

minden elővigyázati intézkedés és techni- 
kai tökéletesítés ellenére is milyen megdöb- 

bentő arányokat ölthetnek a fokozódó for- 

galom okozta utcai balesetek, azt a londoni 

statisztika tükrözi vissza. Amíg ugyanis 

1921-ben 23.390 baleset fordult elő, addig 

1930-ban 58.000, ez utóbbi 1415 halálesettel 

járt. – Ipari gócpontok felett nemcsak a 

kémények füstjének, hanem a sztrájkoknak, 

szabotázsoknak a felhője is állandó fenye- 

getéssel lebeg. A demagógia nemcsak a 

munkakerülők, a desperádok s a degenerál- 

tak csőcselékét fogja igájába, hanem az Ín- 
ség jóhiszeműin kívül a zavarosban halász- 

ni szokott lelkiismeretleneket is. A nyomor 

és az alkoholizmus ijesztően elharapózik. 

Az öngyilkosok és az elmebetegek száma 

megdöbbentően emelkedik. A bűncselekmé- 

nyék nemcsak számban, hanem súlyosság- 

ban is ugrásszerűen szaporodnak és az élet- 

verseny élessége következtében nemcsak a 

közönségesek, hanem az intellektuálisuk is. 

Tüzek, lövések, robbanások teszik rémüle- 

tessé a nappalt s rabolják meg az éjsza- 
kai nyugodalmat. Az okos szót túlharsogja 

a kétségbeesés jajgatása és a lázadás üvöl- 

tése. A pusztításnak láncukat tépett démo- 

nai eltiporják az ellenállókat, a segíteni és 

menteni akarókat. Az anarchia szelleme 

barrikád trónusán őrjöngve ünnepli a rom- 

bolás diadalát. A közlekedés megbénul; a 

köz- és vagyonbiztonság meginog; a köz- 

egészséget járványok rendítik meg s a vá- 

ros, mint láztokozó kiütés fekélyesedik a 

nemzet testén. 
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Hogy a tömeghisztériának ilyen kitöré- 

sei elő ne forduljanak, vagy legalább ne is- 

métlődhessenek, megelőző és gyógyító el- 

járásokra van szükség. A város patologi- 
kus tüneteiről a lázmérővel egyenlő értékű 

statisztika számol be.82 Ezeket az adatokat 

állandóan ellenőrizni s ésszel és szívvel 

kell olvasni, mert döntők a helyes várospo- 

litikára nézve. Az orvoslásra a törvények, 

a városi szabályzatok s a társadalom altru- 

izmusa nem elegendők. Gyökérig ható mód- 

szerek kellenek a város betegségeinek meg- 

akadályozására és meggyógyítására. Min- 

denekelőtt meg kell változni annak a felfo- 

gásnak, melyet a nagy, sőt az óriás város- 

ra való törekvés becsvágya fűt. Valaha poli- 
tikai és gazdasági okokból válogatta meg 

a város, hogy kit ereszt be falai közé. Ma 

a munkaképesség szempontjából kell alkal- 

maznia a szűrőt, mert elég gondot és költ- 

séget okoznak azok a munkaképességükben 

megfogyatkozottak, kiket a város élete őrölt 

rokkanttá. A város jól felfogott érdekében 

tehát nem a mennyiség, hanem a minőség a 

döntő, hiszen az emberi testet sem a meny- 

nyiség táplálja, hanem az, ami vele asszi- 

milálódik.  Különb  a  kisebb,  de  egészsége- 
 

82
) Budapest székesfőváros statisztikai hiva- 

tala évkönyvekben, havi füzetekben, heti kimutatá- 

sokban és közleményekben mintaszerűen dolgozza 

fel a fővárosra vonatkozó adatokat. Ugyanez adta 

ki az 1909. városi kongresszus felkérésére Thirring 

Gusztáv szerkesztésében 1912-ben a Magyar Váro- 

sok statisztikai évkönyvét, mely 138 város akkori 

állapotáról részletesen számolt be. Azóta újabban 

is gyűjtöttek adatokat. A megjelentetést, a városok 

nagy hátrányára, anyagi okok késleltetik. 
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sebb, mint a nagyobb, de lázaktól gyötört 

város. Ezért az önvédelemért a várost ri- 

degséggel vádolni nem lehet. Utóvégre a vá- 

ros a nemzet tengerében nem sziget, ahol 
az élet hajótöröttjei kiköthetnek. A munka- 

nélküliek segélyei és az ínségmunkák ki- 

adásai így is felborulással fenyegetik a vá- 

rosok költségvetéseit. 

A füsttelen, portalan, zajtalan és szag- 
talan civilizáció kívánatosabb városideál, 

mint az, melynek csukott ablakain is berö- 

pül a korom, korzóján együtt sétál az em- 

berekkel a füst, az idegeket szaggatja a zaj 

s az orrokat brutalizálja a bérkaszárnyák, 

a sikátorok, az ipartelepek s a csatornák 

bűze. Az a város az egészséges, mely ezeket 

az ártalmakat a gyárak kitelepítésével, a 

zajt okozó cselekmények eltiltásával s bő- 

séges vízöblítéssel a legcsekélyebbre tudja 

szorítani. A falusi szekerek vagy a jószágok 

fölverte por is kellemetlen, de egészségi 
ártalma meg sem közelíti a városbeli üze- 

mek és gyárak füstje és korma által okozot- 

tat. Az egészség védelmén kívül azért is 

küzdenek a füst ellen, mert a széntüzelés 

veszteségét gazdaságosabb tüzelési mód- 

dal akarják kiküszöbölni. – Ahol emberek 

– különösen dolgozók – élnek együtt, ott 

elkerülhetetlen a zaj. De a falusi ebek csa- 

holása, a kakasok hajnali kukorékolása, a 

kisbéres ostorpattogtatása s a kovácsmű- 

helyek üllőjének csattogása andalító zene 
ahhoz képest, melyet a városi forgalom zör- 

gése, csengetése, tülkölése, házakat remeg- 

tető dübörgése, szirénák bugása, az iparte- 

lepek és gyárak zakatolása, az utcai árusok 

kiáltozása, a gépzenének s a rádiónak a vé- 

kony falakon átható harsogása okoz. Mind- 
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ezt betetőzi a metropolisokban a magas 

vasútnak késő éjszakában is, úgyszólván a 

közvetlen a hálószoba melletti száguldása. 

Elvégre mindent meg lehet szokni, de orvo- 
si megállapítás, hogy a zaj megszokás után 

is, sőt alvás idején is egészségrongáló. Mi- 

vel a csendrendeletek elégtelennek bizo- 

nyultak, szerte a városokban megalakulnak 

a zajellenes ligák, hogy az ifjúság nevelésé- 

vel s társadalmi mozgalommal támogassák 

a hatósági intézkedéseket. A városi zajt a 

gazdasági érdekek s az egyéni szabadság 

sérelme nélkül megszüntetni nem lehet; el- 

lenben csökkenteni lehet és kell is, mert ezt 

meg a közérdek: a lakosság nyugalmának 

biztosítása követeli. Igaz, hogy a vidéken 
az emberi és az állati anyagcsere bűze kü- 

lönösen esőre hajló időben facsarja az em- 

ber orrát, azonban a városi bűz azért vesze- 

delmes, mert ahonnan árad, rendszerint on- 

nan intézik támadásaikat az ellenséges bak- 

tériumok az egészség ellen. Az agrárvárosok 

kivételével állatokat csak az állatkertben 

lenne szabad tartani; viszont énekes mada- 

rakkal a közkerteket be kellene népesíteni. 

Az egyes embernek is annyira szükséges 

friss levegő, a baktérium virulását akadá- 
lyozó napsugár s a tisztaságot biztosító víz 

a tömegben élő emberre még fontosabb. Az 

üde levegő utáni szomjazás annyira erős a 

városlakóban, hogy már a házak tetején is 

rendeznek be kerteket és játszótereket. – 

Lakossága és területe nagyságánál, gazdasá- 

gi és szellemi erejénél fogva városi rangot 

kaphat valamely lakotthely a törvénytárban, 

de általános vízvezeték és csatornázás nél- 

kül a modern város büszke címére nincs 

jogos igénye.  Ez  bizony áldozattal jár,  de 
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az igazi rang mindig és mindenütt megkí- 

vánja a megfelelő módot is. Az áldozat 

egyébként azzal is visszatérül, hogy meg- 

akadályozza a fokozódó kulturigényekkel 
föllépők kivándorlását s az így megüresedő 

lakások   adóveszteségét. 

A várost érintő belső vándorlás 

Korunk jogilag és technikailag lehet- 
ségessé teszi, sőt alkalmilag kikényszeríti 

a népek lakóhely-változtatását. A város, 

mint kenyérkereseti, művelődési és szóra- 

kozási alkalomnyujtás megdöbbentően szív- 

ja fel a vidék népét.83 A világháború után 

elcsatolt területekről kiüldözött alkalmazot- 

tak s az egyik országból a másikba áttelepí- 

tettek is (török-görög) leginkább városok- 

ban húzódnak meg. A nyugdíjasok zöme is 
ezekben kívánja hátralévő idejét leélni. 

(Graz-Pensionopolis.) A nőcselédek a ma- 

gasabb bér, a helyváltoztatás könnyebbsé- 

ge és a szórakozási alkalmak bősége mi- 

att özönlenek a városokba, ahol a nemek 

arányában veszedelmes eltolódást okoznak. 

Igaz, a város a vidék egyhangúságával 

szemben változatossággal kápráztat, viszont 

azonban anyag, tér és idő megtakarítása 

miatt le egész a háztartásokig racionalizál- 

ni és normalizálni kénytelen. A változatos- 

ság híjjá és az egyformásítás kényszerzub- 
bonya közül mégis inkább az utóbbi okoz 

lelki sivárságot. Az iparilag rendkívül fej- 

lett Németországban 1871-ben a városi la- 

kosság kereken 15 millió volt, míg a vidéki 

26 millió. Az  előbbi évről-évre szaporodva 

 

83
) Ε miatt az angolok Londont »vámpírváros«- 

nak   nevezik. 
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1925-ben már 40 millióra rúgott, míg az 

utóbbi 22 millióra sülyedt; azaz a biroda- 

lom népének 64%-a városokban lakik. Bel- 

giumban, melyet már II. Fülöp spanyol ki- 
rály egyetlen városnak mondott s melyben 

minden négyzetkilométerre 265 lélek jut, az 

utolsó harminc év alatt a vidéki lakosság 

25%-a leszállott 22%-ra, Angliáé meg húsz 

év alatt 20%-ra. Franciaországnak égő sebe 

a haldokló falvak. A mezőgazdasági viszo- 

nyok leromlása miatt a paraszt nem vállal- 

ja tovább a földmíveléssel szemben a szin- 

te hiábavaló erőfeszítést, hanem beözönlik 

a városba. 84 

A városba tódulásnak két hátránya van. 
A vidéken megritkul a munkáskéz és az 

adóalany s a városokban megszaporodik a 

tanulatlan munkás és az úri proletariátus. 

Ez az alacsonyabb rendű elem elsősorban 

nem a városi erényekre és finomságokra, 

hanem a hibákra és bűnökre szokik rá; do- 
log helyett szórakozást hajhász s ez által 

a színvonalat sülyeszti s a város szerkezetét 

lazítja. Sokan azért is ellenzik a városba tó- 

dulást, mert szerintük a város a népek pusz- 

títója. Bizonyos, hogy vidéken magasabb a 

születési százalék, a városban azonban az 

egészségtan és a gyógyítás tudományának, 

valamint a munkás-, az anya- és csecsemő- 

védelem fejlettebb volta miatt alacsonyabb 

 

84
) Méline francia államférfi már a század ele- 

jén Le retour a la terre et la surproduction c. mun- 

kájával felhívta a figyelmet a városba áramlás 

veszedelmére. – Bár régebbi adatokra támaszkodik, 

de népmozgalmi megállapítása miatt figyelemreméltó 

Kenéz Bélának 1935-ben megjelent A városok fejlő- 

dése és jelentősége c. könyve. 



158 

 

a halálozásé. A város ugyanis tudatosabban 

vallja, hogy az egészség a közvagyonnak 

hozzátartozó része, akár a szellemi termék a 

közműveltségnek s a gyakorlati erkölcs a 
közéletnek. Az ellentétet szítok a Menenius 

Agrippa meséjét alkalmazzák a városra és 

a falura: az előbbi a henye gyomor s az 

utóbbi a dolgos testrészek. De vájjon kinek 

termelne a vidék, ha a városok jóétvágyú 

fogyasztása hiányzanék? A városok szel- 

lemi javakkal fizetnek vissza a vidéknek: a 

kultúra és a civilizáció vívmányaival, melyek 

a községekben, sőt a tanyákon is szinte vá- 

rosias kényelmet teremtenek. A városlakó- 

ban többé-kevésbé él a sóvárgás a föld után. 

Ezért előszeretettel bérel fekvőségeket a 
város körül s ott szőlőskertet, gyümölcsöst, 

vagy baromfifarmot létesít. Viszont a vidék 

népe szívesen szerez ingatlant a városban 

akár tőkebefektetés, akár öreg napjaira való 

meghúzódás okából. Szembeszökő tehát, 

hogy a város és a vidék két egymásra utalt 

tényező. Különben is a szellemi és anyagi 

javakban megerősödött község várossá lép 

elő s osztozik annak ócsárolt és irigyelt 

sorsában. A város és a vidék ellentéte las- 

sankint kiegyenlítődik, hiszen úgyis csupa 
megalkuvás az élet! 

Ford szerint a jövőben a város telített- 

sége miatt szétoszlás következik.85) A mil- 

 

85
) Henry Ford: Életem és működésem. Átdol- 

gozta Balla A. 1926. Gondolatmenete a következő: 

A nagyváros betöltötte sajátos hivatását. Lakás- 

egészségügy, világítási technika és társadalmi szer- 

vezet a nagyvárosi tapasztalatoknak köszönheti 

megvalósítását. De a nagyvárosban gyökereznek 

azok a társadalmi bajok is, amelyekben ma szen- 

vedünk...  A  milliós városban sok a fenyegető vad- 
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liós modern Bábelek csakugyan nem növe- 

kedhetnek a végtelenségig, mert különben 

a túltengés elephantiasis betegségébe esnek. 

A belőlük kicsorduló népfölösleg valószínű- 
leg nagy városok körül, a fiastyuk csillag- 

kép módjára apró városokban tömörül. Eze- 

ket a lakotthelyeket csillagászati hasonlat- 

tal szatellita városoknak nevezik. A közle- 

kedés tökéletessége elkerülhetővé teszi a 

mesgyés szomszédságot s így a felszívhatás 

veszélyét. Ezek a kertekbe ágyazott kis vá- 

rosok a nagy város előnyeit annak hátránya 

nélkül élvezhetik. A kertvárosmozgalom kü- 

lönösen Németországban és Angliában vett 

lendületet. Létesítésének két módja van: az 

egyik a városhoz kapcsolja a kertelővárost, 
a másik új alapítással önálló városnegyedet 

alakít (a csupa virág Bournville). Ez utóbbi 

a belső gyarmatosítás, mely a kiszemelt 

területnek csak egyharmadát foglalja le a 

házak s a kertek részére, míg kétharmad 

rész mezőgazdasági célokra marad. Ha a 

lakosság száma harmincezret meghalad, új 

kertvárost alapítanak. Az eszme terjesztői 

ma már nemcsak egyesületekre és szakfolyó- 

iratokra támaszkodnak, hanem eredménye- 

ket is tudnak felmutatni. A Paris környéki 
városokban: Suresne, Gennevilliers, Créteil 

is rendre épülnek a cité-jardin-ok. A tele- 

pítésre szánt területen szinte művésziesen 

rendezik el a családi és a többi lakásos 

házakat. Strassburg felismerve a lakásnyo- 

mor és a népegészség összefüggését, a kö- 

 

ság... A közüzemeknek a fenntartási költsége túl- 

népes helyeken sokkal nagyobb, mint az általuk 

nyújtott előny. A modern nagyváros pazarló lett és 

ma csődben van, holnap pedig megszűnik... 1926 

óta  a helyzet  csak  súlyosbodott. 
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zéposztály és az iparosság köréből kiváloga- 

tottak részére kertvárost létesített. Köz- 

egészségügyileg s a munkaképesség fokozá- 

sával kitűnő eredményt ért el.86) Róma leg- 
újabb városfejlesztési terve ötven kilométe- 

res körzetben szándékozik a hegyi községe- 

ket és a tengerparti fürdőhelyeket bekap- 

csolni, ami által valóságos »kert-metropo- 

lis«-sá fog fejlődni. Fővárosunkban a budai 

hegyek nyújtanak bőséges és kies helyet 

kertváros létesítésére. Vidéki városaink kö- 

zül több dicsekedhetik villanegyeddel, de 

népességük még korántsem olyan sűrű, hogy 

kertvárosok létesítésének érezzék szüksé- 

gét; különösen alföldi városainkban még 

az egy holdnyi beltelek sem ritkaság. (Kis- 
kunhalas.) Inkább a munkáslakások építé- 

sére irányult a figyelem s ebben a tekintet- 

ben már számbavehető eredmények jelent- 

keznek. 

A nagyvárosok a kirajzás okozta vesz- 

teségeket az idegenforgalom emelésével 

iparkodnak ellensúlyozni. Arra törekednek, 

hogy napról-napra minél többen forduljanak 

meg bennük, de ne maradjanak ott, hanem 

a viszontlátásra búcsúzzanak. Kiadós tár- 
sadalmi mozgalom a hatóságilag is támoga- 

tott hétvégi kirándulás. Az autó és a roman- 

tikus postakocsi modern utóda: az autó- 

busz, mely hálóhelyekkel is fölszerelhető, 

olyan vidékre is elröpíti, a kirándulót, ahová 

a vasút és a hajó nem férkőzhetik. Volt 

olyan májusi vasárnap, hogy Berlinnek a 

fele, tehát kétmillió ember üdülés céljából 

elhagyta a várost. Ez a népek árapálya. A 

 

86
)   Disraeli híres mondása:   »La  meilleure  ga- 

rantie de la civilisation est le logement.« 
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városi hullám vörösbetűs napokon elönti a 

vidéket pihenés céljából, a vidék meg hét- 

köznapokon özönli el a várost ügyeinek el- 

végzése, bevásárlások, szórakozások, társa- 
dalmi érintkezések okából. A kölcsönös hul- 

lámzás végeredményben mind a kettőre néz- 

ve szellemileg is,  gazdaságilag is hasznos. 

A jövőt szolgáló várospolitika ne a kül- 

terjes, hanem az elmélyülő fejlődést tűzze 

napirendre: intenzitást a közművelődés s a 

közgazdaság kérdéseiben és szabadelvűs é- 

get az igazgatásban. Az ezekből kialakuló 

közszellem teszi kívánatossá a várost s mér- 

sékelni fogja a kertváros létesítésének s a 

falura költözésnek ütemét. 

A város, mint minden élőszervezet táp- 
lálékra szorul. Ezt két tényező: a termé- 

szetes szaporodás és a bevándorlás szolgál- 

tatja. Az előbbi csökken, az utóbbi emel- 

kedik. Amíg például Berlinben 1880-ban a 

szülés szempontjából számbajöhető ezer asz- 

szonyra 254 születés esett, addig 1900-ban 

170 s 1925-ben csak 65.87) A születési szá- 

zalék javítása szerény kilátással kecsegtet, 

ellenben a belső vándorlást szabályozni 

nemcsak lehet, de úgy a város, mint a vidék 

érdekében kell is. A város érdeke, hogy 
középosztályát számbelileg is épségben tart- 

sa. Erre a pótlást vagy a saját alsóbbrendű 

néposztályától, vagy a vidéktől kaphatja. 

A saját osztályaira nézve azonban ne a 

dualisztikus erkölcsi felfogás vezesse, mely 

a felsőbb osztály hivatásának az alsóbb 

fékentartását tekinti. Ha jogos is, hogy a 

felsőbb osztály a maga szellemi, erkölcsi és 

anyagi bírtokállományát az alsóbb rétegek 

 
87

)   K.   Balás:   Das   neue   Bevölkerungsproblem. 

1932. 
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pusztításától az  önvédelem ösztönösségével 

oltalmazza, de az is kötelessége, hogy a mű- 

velődés megszerzésének és gazdasági érvé- 

nyesülésnek   lehetőségével,   a   közjogokban 
való   részesedés   kiterjesztésével   az  alsóbb 

osztályok   felfelé   való   törekvéseinek   útját 

egyengesse. Minden polgárt, tehát a kétkezi 

munkást is polgártárssá kell tenni. A »pol- 

gártárs«   összefűz, az   »elvtárs«  széthúz. A 

békésen haladók útjába nem gördülhet aka- 

dály,  de  a gonoszszándékú útonállók ellen 

az   ártalmatlannátétel   kérlelhetetlen     fegy- 

vere szegeződjék. A haladás és a felforgatás 

közötti   óriási   különbségre   a   legközelebbi 

múlt    eseményei    kézzelfogható    tanulságot 

szolgáltatnak.   A   másik   forrás,   melyből   a 
város középosztályához  friss  elemeket me- 

ríthet,   a  vidék.   Életbevágó  nemzeti  érdek, 

hogy a vidék fizikai és erkölcsi ereje csor- 

bítatlan   maradjon.   Az   ép   szervezetűekre 

– különösen ha  a mostani gazdasági hul- 

lámvölgyre hullámhegy következik – égető 

szükség lesz. Ez a kétkezi munkások egész- 

séges   megoszlása   érdekéből   is   kívánatos, 

hogy  a  városok  a  vidék  munkásfölöslegjét 

foglalkoztassák.   Az  innen  való  utánpótlás 

már   csak   azért   is   egészségesebb,   mert   a 
város legalsóbb  rétegeinél minőségileg kü- 

lönb   elemek   bevándorlását   teszi   lehetővé. 

Ezt  azonban   csak  a  néphullámzást  szabá- 

lyozó, nagyarányú nemzeti politika valósít- 

hatja   meg.   Olyan  kormányzati  intézkedés, 

mely – mint az olasz példa is mutatja – 

esetleg  kényszerrel  is  megvédi  a  vidék,   a 

nemzeti   gyüjtőmedence   integritását.   Nem 

tüneti kezeléssel, hanem csak gyökeres or- 

voslással  kerülhető   el,   hogy   a   városokat, 

mint  a  nemzet  tartócölöpeit,   a   túlságosan 
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megszaporodott    csőcselék    belső    szúként 

rágja. 

A tömörülés veszedelme a magyar váro- 

sokat még nem fenyegeti. Budapestet azon- 
ban leleplezi a statisztika. Ugyanis amíg 

lakossága az 1874-től számított félszázadon 

át 665.000-rel növekedett, ebből csak 141.000 

esik a természetes szaporodásra, a többi a 

bevándorlásra.88) Törvényhatósági váro- 

saink átlagos emelkedése ötven év alatt 78 

százalék. Miskolc 165 százalékkal vezet. 

Városaink legtöbbje a nagyvárosiasságot il- 

letően még csak az alaprakásnál tart és 

közvetlen környékét iparkodik hatósági te- 

rületébe ^beolvasztani. Ebben a tekintetben 

kívánatos bizonyos önmérséklet. Fölösleges 
az ».érdekelt közületek érzékenységét túlzott 

birnivágyással felborzolni. Az ókorban a 

város kerülete alapján stadiummal89) mér- 

ték a város nagyságát, ma hatósugara szabja 

meg érdekszféráját. Ami ezen belül esik, 

annak előbb-utóbb valamely alakban való 

bekapcsolódását semmiféle, bárminő tiszte- 

letreméltó érzelmi mozzanat nem képes meg- 

akadályozni. 

A város  jövője 

A magyar városok az elmúlt félszázad 

alatt példátlan erőfeszítéssel pótolták a pat- 

riarchális idők mulasztásait s dolgoztak a 

jövőnek. Építkeztek, szabályoztak, közmű- 
veket létesítettek, művelődési, humanitárius, 

 

88
) L. Bodor Α.: Α városban lakás hátrányai- 

nak leküzdése és a kitelepítése 1932. c. monográfiá- 

ját. 

89
) Ókori útmérték; a görög 184.97 m., a 

babiloni,  a perzsa, a zsidó 147.78 méter. 
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közegészségi, gazdasági és közbiztonsági 

szintjüket emelték. S emellett nemcsak majd 

minden új törvény újabb állami feladatok 

végzését ruházta rájuk, hanem az állami in- 
tézmények fenntartása is fokozott hozzájá- 

rulással terhelte költségvetésüket. A polgár- 

ság áldozatoktól vissza nem riadva követte 

ezt a  lélekzetállító iramot. 

Ha valamennyi nem is, de legtöbbje 

megérett arra, hogy sorsukat a várostudo- 

mány szakszerűsége, a városrendezés művé- 

szete és az országos városi politika gon- 

dozza és irányítsa. Az ilyen elgondolás meg- 

valósításához azonban erre a célra kikép- 

zett jogászi, építészi, mérnöki és orvosi kar 

szükséges. Az egyetemek csak alapismerete- 
ket adhatnak, a speciálisakat csak különle- 

ges tanfolyamokon lehet megszerezni. Ör- 

vendetes, hogy a közelmúltban a budapesti 

műegyetemen városépítészeti tanszéket állí- 

tottak fel. Sajátos kiképzés nélkül egyetlen 

városi tisztviselőre sem lenne szabad ügy- 

intézést, de még ügykezelést sem bízni.90) A 

várostudomány elméletében jártas, gyakor- 

lati érzékkel rendelkező, bel- és külföldi 

városok tanulmányozásától tágult látókörű 

tisztviselői kar egyéb szakférfiak és finom 
ízlésű emberek bevonásával hívatott lerakni 

a modern város alapjait. Az elmélet és a 

gyakorlat embereinek tudását egybehangolva 

a tehetségek autonómiáját kell megvalósí- 

tani, mert csak ebből származik üdv a köz- 

 
90

) »Könyvből jó hadvezér még nem tanulta 

meg mesterségét, bár ott van a »szolgálati szabály- 

zatok« légiója s ez mégis roppant kevés, sőt ami 

lényeges, úgy látszik, következetesen azon túl kez- 

dődik.« Dékány István: Bevezetés a társadalom 

lélektanába 1923. 
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jogi autonómiára. Csak az összefogás ter- 

mékenyíthet. A termékenyítés következmé- 

nye az élet: a város viruló élete! A virulást 

csak a külön városi törvény biztosíthatja. A 
városnak sajátos gazdasága, kultúrája, er- 

kölcse, joga s ezek eredőjeként külön szel- 

leme van. Ezért nem vonható a vármegyével 

közös törvény rendelkezése alá. A vármegye 

reformok felfrissítése ellenére is megálla- 

podott intézmény: a nemzet csontrendszere. 

A város a bennerejlő eleven erőnél fogva 

soha sem befejezett: a nemzet izomrend- 

szere. A vármegye túlnyomóan állapot, a 

város inkább folyamat. Az előbbi a nemzet 

sztatikája, az utóbbi a dinamikája. A nem- 

zetnek a múltban becses szolgálatokat tett 
vármegye az állandóság, az egyensulyozott- 

ság. Jogi ruhája testhezálló lehet. Az újabb 

keletű érdemeket szerzett város forrong a 

fejlődés békés harcainak feszítő erejétől. 

Mozgékonyságánál fogva jogi szerkezetének 

rugékonynak kell lenni. Ősi voltuk ellenére 

az angol county viszonya Londonnal s a 

francia prefekturáé Parissal kapcsolatosan 

szintén meghaladott állapot, melyet a küszö- 

bön álló reformok a fővárosok javára meg 

fognak változtatni. 

Két lényeges dologról azonban sem a 

törvény, sem a magyar várostudomány nem 

feledkezhetik meg. Az egyik az, hogy ha- 

zánkban nem olyan egyöntetűek a városok, 

mint Nyugat-Európában. Történelmi, föld- 
rajzi, nemzetiségi okoknál fogva feltűnő el- 

térések vannak az alföldi, a felvidéki s a 

dunántúli városok jellege közt. Mivel min- 

den típusnak külön jogi rendezése lehetet- 

len, az önkormányzat útján kell sajátos 

fejlődésüket  biztosítani.   Ekként  a  törvény 
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és a tudomány alapelveinek megóvása mel- 

lett a városok éppen úgy egyedenkint kezel- 

hetők, mint ahogy ugyanannak a családnak 

is több gyermekét egyénenkint kell nevelni. 
A másik ügydöntő körülmény városaink te- 

herbíró képessége. Közismert, hogy a ma- 

gyar városokat ma drágán igazgatják. Azért 

alkalmaznak a városok fölös számú tiszt- 

viselőket, mert szervezetük s ügyintézésük 

bonyolult. Óhajtandó, hogy az egész vonalon 

szükséges egyszerűsítéseket, különösen a 

kisebb városokkal szemben mielőbb életbe- 

léptessék. 

* 

Tisztelet, becsület egyéb közületeknek, 
azonban a jövő városoké. Nem vitás, hogy 

a népnevelésnek, a népegészségügynek, az 

agrárkérdéseknek az élet követelményeivel 

számoló megoldása mennyire fontos a közre. 

Mégis a kultúra, a politika s a tőke köz- 

pontosítása s a társadalom differenciálódása 

miatt minden országban a városoké a vezér- 

szerep91) s a közérdekek kielégítésének sor- 

rendjében a városokat illeti az elsőség. 

A város az emberi alkotóerőnek bámu- 
latraméltó terméke.92) Kezdetleges igények 

keletkeztették s ma  a legmegoszlóbb kivá- 

 

91
) Az Augsburger Allgemeine Zeitung 1839 

szeptember 8. száma így ír Pestről: »Pesth ist das 

Herz und die Sonne von Ungarn, von ihm aus geht 

Leben und Cultur in das ganze Land.« Pedig mi 

volt a száz év előtti Pest a mai Budapesthez ké- 

pest! 
92

) M. T. Varró római polihisztor a Rerum 

rusticarum libri III. c. művében mondja, hogy az 

isteni természet adott szántóföldeket, az ember 

keze városokat épített. 
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nalmak kielégítésére is alkalmas. A városok 

fejlődésük folyamán mind szervesebben kap- 

csolódtak az emberiség történelmébe, sőt 

bizonyos mértékig azt alakították is. Aki a 
világ közművelődésének történetét megírja, 

legnagyobb részt a városokat kénytelen tár- 

gyalni; fordítva: már magában véve a váro- 

sok története is be tud számolni a világ 

közművelődéséről. Modern formát a 19. szá- 

zadban öltöttek; fejlődésük azóta oly sok 

irányú és olyan iramú, hogy szinte kicsú- 

szik az emberi akarat alól. A beléjük került 

néposztályoknak olvasztó tégelvei, a kapi- 

talizmusnak az egész világra rajokat bocsá- 

tó kaptárai, az emberi szellem sugárgyűjtő 

prizmái s a társadalmi és politikai prob- 
lémák kohói lettek. Ebből két dolog követ- 

kezik. Az egyik, hogy az embernek mind 

fokozottabb igényeit csak a város képes 

kielégíteni. A másik, hogy az egész nemzetet 

érdeklő nagy kérdéseket ellenökre nem, ha- 

nem csak velők lehet megoldani. Sőt nem- 

zetköziekben is érdekeltek lehetnek. íme a 

a pénzbetegség okozta világválság őket is 

szenvedteti. Létük sürgeti a válság megoldá- 

sát, különben elpusztulnak; pusztulásuk pe- 

dig egyértelmű lenne a barbárságba sülye- 
déssel. Mi a város jövője? A decentralizá- 

ció. Megvalósításának egyik eszköze a belső 

vándorlást szabályozó állami akarat s a má- 

sik a nagy központokban felgyülemlett köz- 

intézményeknek a kisebbekbe való átülte- 

tése. A decentralizáció nem jelenti az állam 

széthullását, hanem azt, hogy ott is, ahol 

eddig csak egyetlen pillérre, a fővárosra 

támaszkodott, a jövőben a városok százaira, 

mint  pilótákra  lesz   alapozva. 

Az ókorban nem volt állam, csak biroda- 
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lom. Az állami erő a fővárosba összponto- 

sult. Sőt a görögségnél az egyes városok al- 

kottak államot. Ez az alakzat az olasz váro- 

soknál megismétlődött. Más városok viszont 
saját jogaikból és statútumaikból merítet- 

ték önállóságukat. A városokat nemzeti 

eszme híjján a gazdasági érdek kapcsolta 

össze, vagy állította szembe. Mikor az álla- 

mok kialakultak, az állami célok szolgála- 

tába fogott városoknak bár társadalmi jelen- 

tősége megmaradt, de a politikai lehanyat- 

lott. Azonban az állami mindenhatóságnak, 

mely még a gondolkodást is el akarta a 

népek helyett végezni, meg kellett bukni, 

illetőleg tevékenységét más tényezőknek is 

át kellett engedni. Az önállósuló közületek 
elseje a kultúrában és gazdaságban időköz- 

ben megerősödött városok lettek s jogot 

szereztek arra, hogy döntő szerepükkel a 

reális politika számoljon. Haladásuknak er- 

ről az útjáról a városokat visszarántani 

nem lehet. Olyan lenne ez, mintha a szülők 

akár elfogult szeretetből, akár zsarnokság- 

ból szájukba rágott étellel táplálnák s gyer- 

mekcipőben járatnák nagykorú gyermekei- 

ket. A függetlenség vágya előbb-utóbb utat 

törne magának. Útmutatásra azonban szük- 
ség van. Ezt a köz érdekében az állam jogo- 

sított adni s a városok kötelesek elfogadni, 

nehogy ferde irányba kanyarodjanak. A nagy 

városok ma már túlfejlődtek s a mammut- 

városok kozmopolitákká váltak. Egyetlen se- 

gítés van: a nagy városok oszlatása. A mag 

maradjon sértetlenül, de a burkot fel kell 

hasítani, hogy életadó nedv kerüljön a nem- 

zet vérkeringésébe. Amilyen szükségszerű 

volt s a mieinkre nézve ma is az, hogy a 

városokat minden elképzelhető módon támo- 
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gassák, ugyanúgy felesleges hajtásaikat le 

kell nyesni, nehogy mértéktelenül lombo- 

sodva s maguk körül árnyékot vetve, kör- 

nyékük  virulását  elnyomják. 
Egy nagy biztatással gazdagok a váro- 

sok. Termékeny méhük gyermekei: a köz- 

műpelödés, a civilizáció s a tőke nemzetközi 

értékek. Ezek által érzelmi- és érdekközös- 

ségbe kapcsolják a népeket; a szolidaritás 

meg a kölcsönös megértést és a nemzetek 

vágyát: a békét szolgálja! 
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